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ช่ือโครงการ ปฏิรูปหัวลําภูสูหมูบานจัดการตนเอง(ตอยอด)

ชุมชน บานหัวลําภู หมูท่ี 4 ตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

รหัสโครงการ 57-01533 เลขท่ีขอตกลง 57-00-0991

ระยะเวลาดําเนินงาน ตั้งแต 10 มิถุนายน 2557 ถึง 10 กรกฎาคม 2558



คํานํา

ชุมชน/ทองถ่ินเปนฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและทองถิ่นใหเขมแข็ง นาอยู ปลอดภัย มีพัฒนาการพึ่งพาตนเองได
อยางยั่งยืน ท้ังดานสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม จะสงผลใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และหากทุกชุมชน/
ทองถ่ินมุงม่ันดําเนินการอยางกวางขวาง ประเทศไทยก็จะพัฒนาอยางมีทิศทาง เปนประเทศที่นาอยูที่สุด

ชุมชนจะเขมแข็ง นาอยู และพึ่งตนเองได ตองอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู รวมคิดรวมทํา ตลอดจนอาศัยความรวมมือและขอมูลทาง
วิชาการจากหนวยงานในทองถ่ินไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือปรับเปล่ียนวิธีคิด ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาส่ิงแวดลอม เนนการพึ่งตนเอง เปนสังคมเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกันได และไมทอดทิ้งกัน

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการ " ปฏิรูปหัวลําภูสูหมูบานจัดการตนเอง(ตอยอด) " จัดทําขึ้นเพ่ือแสดงใหเห็นถึงกระบวนการชุมชนที่ผสม
ผสานการทํางานและใชแนวคิดหลักการขางตนเพ่ือพัฒนาทุนปรับปรุงปจจัยที่สงผลกระทบตอชุมชน ในการมุงใหประชาชนในชุมชนมีสุข
ภาวะครบ 4 มิติ ท้ังทางกาย ใจ สังคม และ ปญญา

ทางคณะทํางานโครงการหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะมีประโยชนตอผูเกี่ยวของตั้งแต สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุข
ภาพ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มอ. คณะทํางาน ตลอดจนสมาชิกในชุมชน และผูที่สนใจในการขับเคลื่อนงานชุมชนสุขภาวะ

คณะทํางานโครงการ " ปฏิรูปหัวลําภูสูหมูบานจัดการตนเอง(ตอยอด) "

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558



กิตติกรรมประกาศ

โครงการ " ปฏิรูปหัวลําภูสูหมูบานจัดการตนเอง(ตอยอด) " สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีดวยความรวมมือรวมใจของ สมาชิกในชุมชน บาน
หัวลําภู หมูที่ 4 ตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทางคณะทํางานโครงการขอขอบคุณ อาจารยกําไล สมรักษ พี่เล้ียงโครงการท่ีไดใหขอเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนชวยแกไขขอบกพรอง
การดําเนินงานมาโดยตลอด สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่ไดใหคําปรึกษาและจัดกระบวนการ
พบปะพูดคุยแลกเปล่ียนท้ังภายในและระหวางพ้ืนท่ี โดยเฉพาะขอขอบคุณสํานักสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ท่ีใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน สุดทายขอขอบคุณผูเกี่ยวของที่มิไดระบุชื่อไวในที่น้ีซ่ึงมี
สวนสําคัญทําใหการดําเนินงานขับเคล่ือนไปสูชุมชนสุขภาวะเปนไปอยางราบรื่น

คณะทํางานโครงการ " ปฏิรูปหัวลําภูสูหมูบานจัดการตนเอง(ตอยอด) "



บทสรุปคัดยอการดําเนินงาน

โครงการ " ปฏิรูปหัวลําภูสูหมูบานจัดการตนเอง(ตอยอด) " ดําเนินการในพื้นท่ี บานหัวลําภู หมูที่ 4 ตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสโครงการ 57-01533 ระยะเวลาการดําเนินงาน 10 มิถุนายน 2557 - 10 กรกฎาคม 2558 ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจํานวน 177,800.00 บาท จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เพื่อใชในการดําเนินกิจกรรม
โครงการ โดยมีกลุมเปาหมายเปนสมาชิกในชุมชนจํานวน 150 คน หลังจากส้ินสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ปรากฏดังน้ี

วัตถุประสงคและการติดตามผลตามตัวช้ีวัด

1. เพื่อใหเกิดคณะปฏิรูปหัวลําภูเพื่อการจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน ติดตามผลตามตัวชี้วัดได ดังน้ี

    1.1 มีการประชุมทุกเดือนเกิดสภาผูนําคณะปฏิรูป 1 คณะ ชื่อคณะปฏิรูปบานหัวลําภู เกิดเครือขายคณะปฏิรูป 5 คณะ ไดแก 1) ดาน
เกษตรกรรมยั่งยืน มีนายบุญธรรม สังผอม เปนหัวหนา สมาชิก 150 คน 2) ดานวัฒนธรรมชุมชน มีนางสาววิชชุดา สุขชวย เปนหัวหนา
สมาชิก 30 คน 3) ดานสวัสดิการชุมชน มีนางภูษณิศา แกวเนิน เปนหัวหนา สมาชิก 30 คน 4) ดานเศรษฐกิจชุมชน มีนางเตือนใจ คง
กําไร เปนหัวหนา สมาชิก 30 คน 5) ดานการศึกษา มีนายพิชชาบดี ดําจันทร เปนหัวหนา สมาชิก 30 คน

    1.2 มีกติกาชุมชนรวมกันปฏิบัติ เปนแผนปฏิรูปของชุมชนใหเปนหมูบานสีเขียว บรรจุไวในแผนชุมชนและเปนชุมชนที่จัดการตนเองได
โดยแผนชุมชนบานหัวลําภู เปล่ียนวิสัยทัศนใหมวา '' หลวงพอพวยคูบาน สืบสานวัฒนธรรม นอมนําวิถีพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข สราง
เสริมเติมสุขทุกครัวเรือน " และใสไวในแผนชุมชนฉบับบูรณาการเรียบรอยแลว

    1.3 มีกติกาชุมชนรวมกันปฏิบัติ เปนแผนปฏิรูปของชุมชนใหเปนหมูบานสีเขียว บรรจุไวในแผนชุมชนและเปนชุมชนที่จัดการตนเองได
มีกติกาชุมชนจัดการตนเองรวมกันกําหนดไวเปนแผนชุมชน เปนหลักสูตรจัดการตนเองแบบฉบับคนหัวลําภู จํานวน 10 ขอ ไดแก 1) ใชวิถี
พอเพียง 2) ลดการใชสารเคมีในกระบวนการผลิตอาหาร 3) ไมบริโภคแกงถุง 4) ไมใชเครืองปรุงรส 5) ไมใชถุงพลาสติกใสอาหาร 6) ทํา
บัญชีครัวเรือน 7) ปลูกผักกินเองอยางนอย 5 ชนิด 8)การจัดการขยะอยางถูกวิธี 9) รวมประชุม ตรวจสุขภาพ ทุกป 10) รวมกิจกรรม
หมูบานรักษาศีล 5

2.เพื่อพัฒนาบานตนแบบใหมีการถายทอดความรูอยางเปนระบบและมีคุณภาพ ใชวิธีการเพ่ือนชวยเพื่อนและพี่สอนนอง ติดตามผลตามตัว
ช้ีวัดได ดังน้ี

    2.1  มีมัคคุเทศกนอยคนรุนเด็กและเยาวชนในหมูบาน 35 คน เกิดภาคีการเปนมัคคุเทศกเพ่ิมเติมจากนอกหมูบาน 1 คน รวม 36 คน

    2.2 มีโฮมสเตย จํานวน 15 บาน ผูมาเยือนมาเรียนรูไดอยูอาศัยในขณะฝกปฏิบัติกับบานตนแบบ "แหลงเรียนรู คูธรรมชาติ บนวิถีชีวิต
คนหัวลําภู" 1) บานนายบุญธรรม สังผอม รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 15 คน 2) บานนางสอง คงเลห  รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 15 คน 3)
บานนางจิดาภา แกวเนิน รับผูมาเรียนรูไดจํานวน  15 คน 4) บานนางสาวติ้ม แซพ่ัว รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 15 คน 5) บานนางเตือนใจ
คงกําไร รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 5 คน 6) บานนางหวน จันบรรจง รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 5 คน 7) บานนางฉิ้น สุขชวย รับผูมาเรียนรูได
จํานวน 10 คน 8) บานนางสาววิชชุดา สุขชวย รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 10 คน 9) บานนางมนธิรา แกวเนิน รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 10
คน 10) บานนางภูษณิศา  แกวเนิน รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 50 คน 11) บานนางชาลี นพรัตน รับผูมาเรียนรูไดจํานวน  20 คน 12) บาน
นางบุญเรือน สุขชวย รับผูมาเรียนรูไดจํานวน  10 คน 13) บานนางสาวสุมณฑา หนูสีคง รับผูมาเรียนรูไดจํานวน  10 คน 14) บานนายสุ
มาศ จันทรศรี รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 5 คน 15) บานนางหนูเล็ก คงขลิก  รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 5 คน

    2.3มีหลักสูตรชุมชนบานหัวลําภู แบบฉบับหลักสูตรการจัดการตนเอง 1 หลักสูตร

สรุปผลโดยภาพรวม

    การจัดการตนเองเพื่อใหชุมชนพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน เปนชุมชนเขมแข็ง เกิดจากการรวมตัวของคณะสภาผูนํา ขยายทีมทํางาน 1 ตอ
5 เปนคณะปฏิรูปหัวลําภู 5 ดาน รวมกันพัฒนากระบวนการจัดการตนเองของชุมชนไดอยางเปนระบบ ใชกลยุทธจัดเวทีเพื่อเรียนรูใหกับ
ทีมงานในคณะตอเนื่อง โดยกําหนดกติกาชุมชนเปนตัวชวยขับเคล่ือน จัดเวทีใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชขอมูลของตัวเองนํามาแลก
เปล่ียนกันในวันประชุมประจําเดือน (ทุกวันที่ 5 ของเดือน)  และศึกษาดูงานจากพื้นที่ใกลเคียง (บานคลองแดน) มาปรับปรุงหมูบาน
ตนเองใหมีการพึ่งตนเองไดมากยิ่งข้ึน เกิดขึ้นไดจากการรวมคิดรวมทําแบบรูตนเอง วิเคราะหตนเอง ทํากันเองเปนแบบพี่ชวยนอง พอสอน
ลูก เพื่อสอนเพื่อน จนไดผลงานเปนเรื่องท่ีทุกคนภูมิใจสามารถถายทอดใหทายาทไดดูแลองคความรูไดอยางตอไป มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
  1. ดําเนินงานโฮมสเตยได 20 บาน รับผูมาเรียนรูไดถึงครั้งละ 200 คน ใชหลักสูตรชุมชนบานหัวลําภู ฉบับการจัดการตนเองและขยาย
ผลสูเครือขายโดยมีมัคคุเทศนนอย จํานวน 36 คน เปนวิทยากรชุมชนสามารถจัดกระบวนการเรียนรูใหผูมาเรียนพักอาศัยและฝกปฏิบัติได
อยางมีระบบและมีคุณภาพ มีผลงานตอนรับคณะมาเรียนรูจากในประเทศ และตางประเทศ จํานวน 5 คณะ   2. ไดเปนหมูบานตัวอยาง

่



การจัดการตนเองใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จากหนวยงานตางๆ รางวัลที่ภูมิใจ ไดแก หมูบานงดเหลาเขาพรรษา หมูบานรักษาศีล 5
หมูบานกองทุนแม และบุคคลตนแบบ เครือขายกองทุนสิ่งแวดลอมจัดการเรื่องสมุนไพร   3. พัฒนาแผนชุมชนใหเอ้ือตอการจัดการตนเอง
ปรับวิสัยทัศนใหมวา '' หลวงพอพวยคูบาน สืบสานวัฒนธรรม นอมนําวิถีพอเพียง หลีกเล่ียงอบายมุข สรางเสริมเติมสุขทุกครัวเรือน " และ
ใสไวในแผนชุมชนฉบับบูรณาการ   4. ไดรวมกันฟนฟูประเพณีทองถิ่น ไดแก ประเพณีบุญทานไฟ ประเพณี ขวัญขาวหัวไทร ขวัญใจแม
โพสพ



สารบัญ

คํานํา
กิตติกรรมประกาศ
บทสรุปคัดยอการดําเนินงาน
   ความเปนมา/หลักการเหตุผล
   วัตถุประสงคโครงการ
   กิจกรรม/การดําเนินงาน
   กลุมเปาหมาย
   ผลลัพธท่ีได
   การประเมินผล
   ปญหาและอุปสรรค
   ขอเสนอแนะ
   เอกสารประกอบอื่นๆ ไดแก เอกสาร สิ่งพิมพ หรือสื่อท่ีใชในกิจกรรมโครงการ รวมท้ังภาพถายกิจกรรม ไมเกิน 10 ภาพ พรอมทั้งคํา
บรรยายใตภาพ



ความเปนมา/หลักการเหตุผล

สถานการณ

สถานการณสุขภาวะ
ไดนําปญหาการใชสารเคมีมาแกปญหาเน่ืองจากมีผลกระทบตอสุขภาพ ยังมีคนเปนโรคมะเร็ง แมวาทําโครงการมากอนแลวก็ยังพบวามีผู
ปวยโรคมะเร็ง และพบอัตราการเปนโรคเรื้อรังเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นปญหานี้ตองรวมกันแกปญหาอยางตอเน่ือง มีบานตนแบบแลว ควรพัฒนา
ใหเปนบานลดการใชสารเคมี และปฏิรูปหมูบานเปนหมูบานลดสารเคมี มีนโยบายของชุมชนรวมกัน เปนหมูบานสีเขียวตอไปอยางยั่งยืน

ปจจัยท่ีเปนสาเหตุท่ีเก่ียวของกับ
คน:
การสํารวจขอมูลโดยอสม.และการสํารวจขอมูลจปฐ.การสอบถามในเวทีประชาคมพบวาคนยังมีการใชสารเคมีในการทําการเกษตร
มาก เชน ยาฆาหญา ฆาหนอน ปุยเคมี ยาฆาหอย พบมากในวงจรการประกอบอาชีพ ท่ีทําขายมีครบ แตที่ทํากินเอง ไมใชสารเคมี
และพบเปนกลุมคน

สภาพแวดลอม:
มีสารเคมีตกคางในดิน น้ํา และผลผลิตทางการเกษตร มีกติกาลดการใชสารเคมีเฉพาะกลุมๆ

กลไก:
ยังไมมีหนวยงานใดไดชวยจัดการอยางจริงจัง ไมมีหนวยงานหลักชวย หนวยงานแคมาพูด ตรวจสารเคมี และอธิบายผล แลวกหาย
ไป ไมมีการทํางานอยางตอเน่ืองและจริงจัง ยังไมมีมาตรการการลดสารเคมีทั้งหมูบาน แตมีมาตรการในกลุมผูเขารวมโครงการปที่ 1
และ 2 รวมกับบานตนแบบ ไดแก จัดงานไมใสถุงพลาสติก ใชปุยชีวภาพ ลดการใชผงชูรส ลดการซ้ืออแกงถุง ปลูกผักกินเองอยาง
นอย5ชนิด ทําผลิตภัณทใชเองจากของที่มีในุมชน มีการจัดการขยะในครัวเรือน มีการทําบัญชีรับจาย< และในปน้ีชุมชนมีแผนลด
การใชสารเคมีรวมกัน ท้ังแผนชุมชนและแผนอบต. เพ่ือใหเกิดหมูบานสีเขียว มีความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย สามารถ
จัดการตนเองไดท้ังชุมชน

จุดหมาย/วัตถุประสงค/เปาหมาย:
1.เพื่อใหเกิดคณะปฏิรูปหัวลําภูเพื่อการจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน 2.เพ่ือพัฒนาบานตนแบบใหมีการถายทอดความรูอยางเปน
ระบบและมีคุณภาพ ใชวิธีการเพื่อนชวยเพ่ือนและพ่ีสอนนอง

ปจจัยสําคัญท่ีเอื้อตอความสําเร็จ/ตัวชี้วัด:
1. เกิดคณะสภาผูนําชุมชนนําการปฏิรูปจํานวน 1 คณะ

2.มีเครือขายขยายผล 1 ตอ 5 เปนคณะปฏิรูปหัวลําภู 5 คณะ

3..มีมัคคุเทศนนอยเปนวิทยากรชุมชนเมื่อมีการจัดกระบวนการเรียนรู 30 คน

4.มีโฮมสเตยเพื่อใหผูมาเรียนรูไดอยูอาศัยในขณะฝกปฏิบัติกับบานตนแบบ จํานวน 20 บาน

วิธีการสําคัญ:
1.การดําเนินกิจกรรมปฏิรูปหัวลําภู สูการจัดการตนเองได โดยคนหัวลําภูเพ่ือคนหัวลําภู ขยาย1ตอ5 ใชหลักสูตรมหาวิทยาลัย
หมูบานเปนเครื่องมือ มีทุกคนเปนเจาของหลักสูตรรวมกัน ใหเกิดนโยบายชุมชนรวมกันเพื่อถือปฏิบัติ

2.เวทีประชาคมปฏิรูปหมูบานเห็นดวยใหพัฒนาตอเนื่องเพ่ือขยายผลแกเครือขาย เพ่ิมแนวรวมและคณะปฏิรูป

1. มีคณะทํางานชัดเจนมีภาคีเครือขายรวมสนับสนุน

2. แผนชุมชนในพื้นท่ีตําบลหัวไทรจํานวน12หมูบานมีแผนงาน/โครงการหมูบานสุขภาวะ/หมูบานสีเขียว บรรจุไวเปนแผนความ
ตองการของชุมชนเน่ืองจากเห็นความเปลี่ยนแปลงที่หัวลําภูเปนแบบอยาง

5.อบต.หัวไทรบรรจุหลักสูตรหมูบาน /ตําบลสุขภาวะ หรือตําบลจัดการตนเองไวเปนแผนพัฒนา

6.การดําเนินกิจกรรมทุกคนมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมประเมินผล รวมขยายผล

7.หมูบานสีเขียว หรือหมูบานสุขภาวะ สามารถจัดการตนเองได เปนชุมชนที่ทุกคนก็อยากใหเปน อยากใหมี



8.การปฏิรูปบานตนแบบใหมีการถายทอดความรูหลักสูตรฉบับคนหัวลําภูอยางมีระบบและมีคุณภาพ ผูเรียนมาเรียนรูไดฝกปฏิบัติ
จริง มีความพึงพอใจ ประทับใจ มีความรูเพ่ิมขึ้น สามารถนําความรูไปปรับใชในวิถีชีวิตของตนเองไดจริง เกิดการถายทอดความรู
ขยายผลตอไปไดอยางตอเน่ืองและยั่งยืน

9.การปฏิรูปหัวลําภู สูการจัดการตนเองได มุงเนนหลักการพึ่งตนเองตามวิถีของชุมชน ปรับเปลี่ยนสูวิถีความมั่นคงทางอาหารและมี
อาหารปลอดภัยในชุมชน เปนแนวทางการปฏิบัติ เกิดกติกาชุมชนรวมกัน สามารถเปนวิถีของคนในชุมชนและถายทอดจากรุนสูรุน
ไดไมมีท่ีส้ินสุด มีภูมิสังคม ซึ่งจะเปนภูมิคุมกันตามแบบฉบับของคนหัวลําภู

10.โฮมสเตย บานหัวลําภู แหลงทองเที่ยว เรียนรู เชิงสรางสรรค วัฒนธรรมชุมชน บนวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน ขยายผลได เปนผล
ประโยชนรวมกันของคนในชุมชน

ปจจัยนําเขา

ทุนของชุมชน
มีตนแบบ 3 ดาน(หลักสูตรมหาวิทยาลัยหมูบาน) 1.ตนแบบวัฒนธรรมทองถิ่น1.1 รําพรานโนราห ครูไชยา นุนสังข 1.2 หมาจาก ครูสรวง
เขียวทองจันทร 1.3 สาดครา /เคยปลา ครูแจง หวานอม 1.4 สอบลาน/สอบนั่ง ครูบุญเรือน สุขชวย 1.5 สาดจูด ครูผิ้น กวนซัง 1.6
กระเปาจักสาน ครูหวล จันบรรจง 1.7 กลองยาว (ทับยาว)ครูติ้ม แซพั่ว , ครูจิดาภา แกวเนิน ครูหนูเล็ก คงขลิก ครูวิชชุดา สุขชวย , ครู
ภานุพงษ สุขชวย 1.8 หัตถกรรมปกผา ครูพยอม หอมชวย 1.9 งานใบตอง / โรงเรียนโนราห ครูเสกสรร สุขเกษม 1.10 สมโภชขวัญขาว
ครูภาสกร เต็มสงสัย 1.11 งานใบเตย ครูภัชรนัญ มณีเพชร 1.12 ขนมทองถิ่น (ขนมลา)ครูเตือนใจ คงกําไร
2.ตนแบบเกษตรกรรมยั่งยืน 2.1 น้ําสมจาก นํ้าสมโหนด ครูสวย ดํานุย 2.2 ธนาคารตนไม ครูวิรยุทธ หวังแกว 2.3 น้ํามันมะพราวสกัดเย็น
1)ครูสัมพันธ สุขแกว 2)ครูมนธิรา แกวเนิน 3) ครูฉ้ิน สุขชวย 4) ครูจุฬาลักษณ มุสิกพันธ 2.4 บานวิถีพอเพียง ครูบุญธรรม สังผอม 2.5น้ํา
ออย

งบประมาณ
กองทุนสปสช.อบต.หัวไทร กองทุนส่ิงแวดลอม

บุคลากร
1.นายไชยา นุนสังข กรรมการสภาวัฒนธรรม ต.หัวไทร /ตนแบบวัฒนธรรมทองถิ่น/ประชาสัมพันธและ ประสานงานดานวัฒนธรรมทอง
ถ่ิน 2.นางจุฑามาศ แกวจันทร สมาชิกอบต.ม.4 ประชาสัมพันธและประสานงานการจัดทําแผนอบต./สภาตําบล/ที่ปรึกษาโครงการ 3.นาย
พิศทยา พลายดวง ส.อบต.ม.4 ประชาสัมพันธและประสานงานการจัดทําแผนอบต./สภาตําบล/ที่ปรึกษาโครงการ 4.นายสัมพันธ
จันทรเรือง กลุมอสม.ม.4 ประสานงานดานสุขภาพชุมชนรวมกับรพ.หัวไทร 5.นายภานุพงษ สุขชวย กลุมอาสาสมัครอปพร./ตนแบบน้ํามัน
มะพราวสกัดเย็น/ประชาสัมพันธ 6.นางมนธิรา แกวเนิน ครูศพด./ตนแบบนํ้ามันมะพรางสกัดเย็น ประชาสัมพันธและประสานงานเครือ
ขายผูปกครองนักเรียน 7.นายสมชาย เสนขวัญแกว กํานันตําบลหัวไทร/ประธานกองทุนสัวสดิการชุมชนตําบลหัวไทร ประชาสัมพันธ สง
เสริม สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม/ที่ปรึกษาโครงการ 8.นางนิตยวดี ทองฉิม พัฒนากรอ.หัวไทร ประสานงาน ประชาสัมพันธ สนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน/ประสานงานหนวยงานราชการ/ที่ปรึกษาโครงการ 9.นางรจนา ทรงสังข พยาบาลเวชปฏิบัติรพ.หัวไทร ประสานงาน
ดานสุขภาพ/คัดกรองสุขภาพ/ท่ีปรึกษาโครงการ
10.นางลัดดาวัลย สุวรรณจันทร ครูกศน.ประชาสัมพันธสนับสนุนรวมกิจกรรม/ที่ปรึกษาโครงการ 11.นางนภาวรรณ ราชเสน เกษตร
ประจําตําบล ประสานงาน ประชาสัมพันธ รวมกิจกรรม/ที่ปรึกษาโครงการ 12.นายสมบูรณ ขลุกเอียด นายกอบต.หัวไทร สนับสนุนการ
จัดทําแผน/และการบูรณาการแผน /เครือขายในการดําเนินกิจกรรม/ที่ปรึกษาโครงการ 13.นายสัมพันธ จุลสงค ประธานชมรมผูสูงอา
ยุต.หัวไทร ประชาสัมพันธและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม/ที่ปรึกษาโครงการ 14.พระกฤษตพล หนูคงบัติ(หลวงนุช)รักษาการเจาอาวาส
วัดหัวลําภู สนับสนุนบริการสถานท่ีในวัด/ท่ีปรึกษาโครงการ
15.นายทวัช ทวีชนท ประธานสภาวัฒนธรรมอ.หัวไทร/ผูอํานวยการสถานีวิทยุคลื่น 103 ประชาสัมพันธโครงการ/รวมกิจกรรม

ทรัพยากรอ่ืน
สสส.

ข้ันตอนทํางาน
1. ประชุมสภาคณะปฏิรูปทุกเดือน

่ ่ ่



2. ชีัแจงรายละเอียดกับผูท่ีเกี่ยวของ 3.แยกเวทีปฎิรูปเปน 5 คณะ   3.1 คณะเกษตรกรรมยั่งยืน   3.2 คณะสวัสดิการชุมชน   3.3
คณะวัฒนธรรมทองถ่ิน   3.4 คณะการศึกษา   3.5 คณะเศรษฐกิจชุมชน

3. ฝกปฏิบัติโฮมสเตย พื้นท่ีจริง
4. เวทีประกาศชัยชนะ
5. สรุป ประเมินผล

ผลผลิต
1.เกิดคณะสภาผูนําชุมชนนําการปฏิรูปจํานวน 1 คณะ 2.มีเครือขายขยายผล 1 ตอ 5 เปนคณะปฏิรูปหัวลําภู 5 คณะ
  2.1 คณะเกษตรกรรมยั่งยืน   2.2 คณะวัฒนธรรมทองถิ่น   2.3 คณะสวัสดิการชุมชน   2.4 คณะการศึกษา   2.5 คณะเศรษฐกิจชุมชน

  3. มีมัคคุเทศนนอยเปนวิทยากรชุมชนเมื่อมีการจัดกระบวนการเรียนรู

  4. มีโฮมสเตยเพื่อใหผูมาเรียนรูไดอยูอาศัยในขณะฝกปฏิบัติกับบานตนแบบ

  5.มีหลักสูตรชุมชนบานหัวลําภู แบบฉบับหลักสูตรการจัดการตนเอง 1 หลักสูตร

ผลลัพท
1.ประชุมสภาคณะปฏิรูปทุกเดือน เกิดคณะสภาผูนํา นําการปฏิรูปพัฒนากระบวนการจัดการตนเองของชุมชนไดอยางเปนระบบ เกิดการ
แบง คณะทํางานเปนโซนบาน โซนบานหัวลําภูตก  โซนหัวพาน โซนเทพรักษา โซนคลองขุด โซนขางวัด 2. คณะปฏิรูปมีกติกากําหนดรวม
กัน ไวถือปฏิบัติ เปนชุมชนจัดการตนเอง และกําหนดเปนกติกาของชุมชนไวในแผนชุมชน ใหคนในชุมชนไดถือปฏิบัติ 3.มีมัคคุเทศกนอย
เปนวิทยากรชุมชน  สามารถจัดกระบวนการเรียนรูใหผูมาเรียนพักอาศัยและฝกปฏิบัติไดอยางมีระบบและมีคุณภาพ 4.มีโฮมสเตยใหผูมา
เรียนพักอาศัยในขณะฝกปฏิบัติ อยางมีระบบและมีคุณภาพ ผูเรียนมีความพึงพอใจ จํานวน 20 หลัง 200 คน 5.มีหลักสูตรชุมชนบานหัว
ลําภู ฉบับ การจัดการตนเอง และขยายผลสูเครือขายได

ผลกระทบ
1. ไดรับเลือกเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบป 2558

2.คณะเกษตรกรรมยั่งยืน ตนแบบขยายผลนําเพ่ือนทํา เกิดแปลงนาอินทรียสาธิตของกลุม มีขาวพันธพื้นเมืองไวบริโภค ขายในตลาดชุมชน
และศูนยโอทอปโซนนา 5 อําเภอ เปนสินคาโอทอป มหาวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร สนับสนุนสติกเกอร และเครื่องซีนถุง ไดรับทุน
สนับสนุนเพิ่มเติมจากพัฒนาชุมชน

3.คณะวัฒนธรรมทองถิ่น ผูปกครอง เด็กๆ และครูท่ีศูนยเด็กเล็กบานหัวลําภู รวมกันรํากลองยาว และรําพรานโนราห ทุกวันอังคารแรก
ของเดือน ผูเรียนอยากรําใหเกง เลยเพิ่มชวงหัวคํ่า และนัดเพ่ิมขึ้นขวงปดภาคเรียน  มีเด็กๆและผูปกครองจากชุมชนอื่นมารวมรําดวย 
4.ไดรับเลือกเปนหมูบานรักษาศีล ๕ ตนแบบ

5.ไดรับเลือกจัดประเพณีบุญทานไฟตนแบบ ที่วัดหัวลําภู

6.ไดรับเหรียญเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรม

7.มีวิทยากรนอยจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางเปนระบบ

8.คณะเศรษฐกิจชุมชน เกิดกลุมอาชีพ เกิดการรวมกลุมกันทํางานชวยเหลือกัน กลุมนาอินทรีย กลุมเลี้ยงไกไข  กลุมเลี้ยงไกพื้นเมือง กลุม
เลี้ยงดวง กลุมทําขนม กลุมผักปลอดสารพิษ กลุมสมุนไพรเพ่ือชุมชน กลุมรักษสมุนไพร กลุมวัฒนธรรมสมุนไพร

9.กลไกการทํางานกลุม จัดต้ังเปน ชมรมคนรักษสมุนไพรอําเภอหัวไทร ไดรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม

10.เกิดคณะทํางานหมูบานสรางสุขตําบลหัวไทร มีแผนตําบลจัดการตนเอง ในแผนชุมชนและแผนตําบล

11.เกิดกติกาชุมชน หลักสูตรจัดการตนเอง 1 หลักสูตร

12. มีโฮมสเตย  เพื่อใหผูมาเรียนรูไดอยูอาศัยในขณะฝกปฏิบัติกับบานตนแบบ

13.  ประเพณีขวัญขาว ไดรับการจัดเปนประเพณีประจําปของอําเภอ ตามโครงการสรางภูมิคุมกันทางมิติของวัฒนธรรม ใชชื่อวา ขวัญขาว
หัวไทร ขวัญใจแมโพสพ

กลไกและวิธีการติดตามของชุมชน
ตนแบบนําทํา พี่สอนนอง เพื่อนชวนเพื่อน ติดตาม คณะทํางานรวมติดตามทุกเดือน



กลไกและวิธีการประเมินผลของชุมชน
มีการประชุมและติดตามประเมินผลของคณะกรรมการทุกเดือนและทุกครั้งที่มีกิจกรรม และแวะเวียนเยี่ยมบานตนแบบมีชีวิตทุกเดือนโดย
กลุมคนแตละกลุมรวมกันทํา รวมสรุป วิเคราะห ประมวลผล นําสูเวทีประชุมกลุม ประชุมหมูบานเพื่อนําสูแผนชุมชน มีการกําหนดกติกา
หรือนโยบายชุมชนรวมกันใหถือปฎิบัติ และเปนแผนตําบลในการประชุมสภาตําบลตอไป

วัตถุประสงคโครงการ

1. เพื่อใหเกิดคณะปฏิรูปหัวลําภูเพื่อการจัดการตนเองไดอยางยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาบานตนแบบใหมีการถายทอดความรูอยางเปนระบบและมีคุณภาพ ใชวิธีการเพื่อนชวยเพื่อนและพี่สอนนอง
3. เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ

กิจกรรม/การดําเนินงาน

1. รวมประชุมคิดแผนการดําเนินงาน แลวรวมกันกําหนดกิจกรรม วางแผนงาน ปฏิทินงาน และมอบหมายการทํางาน จัดทํา
กําหนดการ

2. เวทีนําเสนอแผนการปฎิรูปหัวลําภูสูการจัดการตนเอง และรับสมัครผูเขารวมโครงการ
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขายโดยใหเปนเวทีเสวนาหาทางออกหัวลําภู เวทียอยเกษตรกรรมยั่งยืน
4. เวทีคณะปฏิรูปวัฒนธรรมทองถิ่น โดยใชศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวลําภู
5. เวทีคณะปฏิรูปสวัสดิการชุมชน
6. เวทีคณะปฏิรูปเศรษฐกิจชุมชน ใชเวทีเกษตรกรรมยั่งยืน บานวิถีพอเพียง เปนเวที
7. เวทีคณะปฏิรูปการศึกษา ใหมีเวทีมัคคุเทศนทองถิ่น
8. ฝกปฎิบัติพื้นท่ีจริง ที่โฮมสเตยตลาดน้ําคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา
9. กิจกรรมเวทีปราศรัยคณะปฏิรูป ติดตามผลผูเรียนหลังจากกลับไป3เดือน แยกเวทีเปนคณะรวม5เวที

10. เวทีประกาศชัยชนะหมูบานจัดการตนเอง
11. อ่ืนๆ จาก สสส

กลุมเปาหมาย

ตนแบบมหาวิทยาลัยหมูบาน บานหัวลําภู ขยายผล 1 ตอ 5

สวนท่ี 1 ผลการดําเนินโครงการ (แสดงผลการดําเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพทที่เกิดขึ้น
จริง

1. รวมประชุมคิดแผนการดําเนินงาน แลวรวมกันกําหนดกิจกรรม วางแผนงาน ปฏิทินงาน และมอบ
หมายการทํางาน จัดทํากําหนดการ

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.1 ประชุมคณะทํางานครั้งท่ี 1

วันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อใหเกิดคณะปฏิรูปหัวลําภู 5 คณะ

ผลลัพทที่ตั้งไว
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ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ประชุมราษฏรของหมูบาน รวมประชุมคณะทํางาน 6 คน รวมกับคณะกรรมการกลุมบานตนแบบ
มหาวิทยาลัยหมูบาน รวมกันกําหนดแผนการดําเนินงานใหสําเร็จตามบริบทของชุมชน มอบหมายภารกิจใน
การดําเนินโครงการตามความสมัครใจ และความถนัด นางภูษณิศา แกวเนิน เปนผูรับผิดชอบโครงการ - นาย
บุญธรรม สังผอม ทําหนาท่ีเหรัญญิก - นายวิรยุทธ หวังแกว ทําหนาท่ีเลขานุการ - นายพิชชาบดี ดําจันทร
ทําหนาท่ีประชาสัมพันธ -นางสาววิชชุดา สุขชวย  ทําหนาท่ีฝายทะเบียนและบัญชี -นายสุมาศ จันทรศรี ทํา
หนาท่ีประชาสัมพันธ สนับสนุนและรวมดําเนินกิจกรรม โดยกําหนดใหบานสรางสุข เปนศูนยประสานงาน
ชุมชน และรวมประชุมคณะกรรมการ รวมกับประชุมราษฏร ทุกวันที่ 5 ของเดือน -นางภูษณิศา แกวเนิน
เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การจัดทําปายหมูบาน เพ่ือความสวยงามและเปนเอกลักษณของหมูบาน ซ่ึง
ท่ีประชุมมีมติเห็นดวยใหจัดสราง และใหนางภูษณิศา แกวเนิน ไปดําเนินการในขั้นตอนตอไป

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
สภาผูนําคณะปฎิรูป รวมประชุมคิดแผนการดําเนินงาน แลวรวมกันกําหนดกิจกรรม วางแผนงาน ปฏิทินงาน
และมอบหมายการทํางาน จัดทํากําหนดการ เปนประจําทุกเดือน

กิจกรรมท่ีทําจริง
กําหนดแผนการดําเนินงาน มอบหมายภารกิจ 

 

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.2 ประชุมคณะทํางานครั้งท่ี 2

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อเตรียมรับสมัครกลุมเปาหมาย

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
คณะกรรมการโครงการท้ังหมดรวมประชุมที่ศูนยประสานงานชุมชน และรวมกันนําเสนอขอตกลงรวมกันใน
การทํางานดังน้ี ขอ 1.แยกทีมงานรับผิดชอบรวมกันแตละดาน ดังนี้ 1.ดานเกษตรกรรมยั่งยืน นายบุญธรรม
สังผอม เปนหัวหนาคณะ  ทีมงานประกอบดวย นางมนธิรา แกวเนิน , นางสอง คงเลห ,นายสุมาศ จันทรศรี
(ผูใหญบาน),นายสรวง เขียวทองจันทร , นายสวย ดํานุย ,นายไพโรจน หวานอม นายวิรยุทธ หวังแกว (ผช.)
2.ดานวัฒนธรรมทองถิ่น นางสาววิชชุดา สุขชวย (ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวลําภู) เปนหัวหนาคณะ ทีม
งานประกอบดวย นายไชยา นุนสังข นางสาวติ้ม แซพ่ัว นางหนูเล็ก คงขลิก นางจิดาภา แกวเนิน ดญ.ภัทรล
ภา สุขชวย นายเสกสรรค สุขเกษม
3.ดานสวัสดิการชุมชน นางภูษณิศา แกวเนิน เปนหัวหนาคณะ ทีมงานประกอบดวย  นายสุพิศ นุนทองหอม
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(ผช.)นางจุฑามาศ แกวจันทร (สมาชิก อบต.) 4.ดานปฏิรูปเศรษฐกิจชุมชน นางเตือนใจ คงกําไร เปนหัวหนา
คณะ ทีมงานประกอบดวย นายสัมพันธ จันทรเรือง นางเพชรรัตน พลายดวง นางบุญเรือน สุขชวย นางหวล
จันบรรจง นางผิ้น กวนซัง นางแจง หวานอม นางปราณี ไขแกว นายสุรศักดิ์ หวานอม  นางสาวนภนันภ หนู
จุย
5.ดานปฏิรูปการศึกษา นายพิชชาบดี ดําจันทร เปนหัวหนาคณะ ทีมงานประกอบดวย สมาชิกบานตนแบบที่
มีท่ีพักใหผูมาเรียนไดพักอาศัยขณะเรียนรู จํานวน 15 บาน ขอ 2. ใหแตละดานเตรียมงานตามปฏิทิน
กิจกรรมของดานตนเอง
ขอ 3. มอบหมายงานแตละดานกันเอง แลวนํามารวมหารือรวมกัน

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
สภาผูนําคณะปฎิรูป รวมประชุมคิดแผนการดําเนินงาน แลวรวมกันกําหนดกิจกรรม วางแผนงาน ปฏิทินงาน
และมอบหมายการทํางาน จัดทํากําหนดการในการทํากิจกรรมครั้งตอไป

กิจกรรมท่ีทําจริง
นําปฏิทินโครงการท่ีชวยกันกําหนดการทํากิจกรรมมารวมกันทบทวน ตามลําดับกอนหลัง มอบหมายงานตาม
ความถนัดและความสมัครใจ

  

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.3 ประชุมคณะทํางาน ครั้งท่ี 3

วันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อวางแผนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผูใหญบาน นายสุมาศ จันทรศรี คณะทํางาน ประธานการประชุม รวมประชุมราษฏรประจําเดือน นางภูษณิ
ศา แกวเนิน ผูรับผิดชอบโครงการช้ีแจงใหที่ประชุมทราบ
          เร่ืองท่ี 1)  การดําเนินงานโครงการหมูบานสุขภาวะ  ดังนี้
1.การประชุม มีการประชุมทุกวันท่ี 5 ของเดือน รวมกับเวทีประชุมราษฏรและประชาคมหมูบาน และช้ีแจง
การดําเนินงานโครงการใหท่ีประชุมทราบอยางตอเนื่อง โดยมอบหมายใหผูใหญบาน และคณะกรรมการผลัด
เปล่ียนกัน และแจงที่ประชุมทราบเรื่องกิจกรรมชวนลูกจูงหลานรําพรานโนราห และบานหัวลําภู ไดรับเลือก
เปนตัวแทนเขารวมงาน รอยพลังสรางสุข ที่ ศูนยราชการแจงวัฒนะ กทม.วันที่ 26 - 28 สิงหาคมน้ี จะมี
ตัวแทนหัวลําภูเดินทางไปรวมท้ังหมด 16 คน

่ ่
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2.เวทีปฏิรูปดานวัฒนธรรมทองถิ่น รวมกิจกรรมที่เวทีศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวลําภู ทุกอังคารแรกของเดือน
ไดรับความรวมมือเปนอยางดี ทําแลวสนุกสนาน สรางความสัมพันธอันดีระหวางเด็ก ผูปกครอง ครู และ
วิทยากรนอย ดญ.ภัทรลภา สุขชวย และดญ.สุชาวดี คงแกว

3.เวทีปฏิรูปดานเกษตรกรรมยั่งยืน กําหนดขยายเครือขายครั้งที่1 วันท่ี 2 สิงหาคม ซึ่งจัดกิจกรรมเปนที่
เรียบรอย ไดรับความสนใจและรวมมือจากลุมผูสูงอายุเปนอยางดี ทําสัญญาใจเรื่องกติการวมกัน 10 ขอดวย
และครั้งท่ี 2 วันท่ี 16 ส.ค นี้ ใชเวทีบานวิถีพอเพียงนายบุญธรรม สังผอม เปนเวที มีกลุมผูสูงอายุเปนเปา
หมาย

4.เวทีปฏิรูปเศรษฐกิจชุมชน กําหนดวันที่ 23 ส.ค นี้ ใชเวทีบานตนแบบวิถีพอเพียงเปนเวทีขยายเครือขายสู
กลุมอาชีพ       เรื่องท่ี 2.) บานหัวลําภูไดรับเลือกเปนหมูบานงดเหลาเขาพรรษา 1อําเภอ 1หมูบาน โดยรับ
สมัครผูรวมงดเหลาในชวงเทศกาลเขาพรรษา และผูที่ทําไดจริงเปนตนแบบไดรับเกียรติบัตรจากผูวาราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 10 คนประเภทบุคคลและครอบครัว

        เร่ืองท่ี 3.) บานหัวลําภู ไดรับเลือกเปนหมูบานรักษาศีล ๕ ชาวประชาสุขใจ ของกระทรวงวัฒนธรรม
1อําเภอ 1หมูบาน รณรงคใหคนในหมูบานรักษาศีล ๕

      เรื่องท่ี 4.)บานหัวลําภู ไดรับเลือกเปนหมูบานกองทุนแมของแผนดิน จากสํานักงานพัฒนาชุมชน และนํา
เสนอผลงานเพื่อขอรับพระราชทานเงินขวัญถุงจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
สภาผูนําคณะปฎิรูป รวมประชุมคิดแผนการดําเนินงาน แลวรวมกันกําหนดกิจกรรม วางแผนงาน ปฏิทินงาน
และมอบหมายการทํางาน จัดทํากําหนดการ เปนประจําทุกเดือน

กิจกรรมท่ีทําจริง
ช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรมท่ีรวมทําแลวสําเร็จ ผลการทํากิจกรรม ใหที่ประชุมทราบ และรวมประเมินผล

    

   

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.4 ประชุมคณะทํางาน ครั้งท่ี 4

วันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อกําหนด และวางแผนการดําเนินงาน พรอมท้ังมอบหมายงานใหแกทุกคนดําเนินกิจกรรมรวมกันตอไป

ผลลัพทที่ตั้งไว
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ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
เวทีประชุมหมูบานทุกวันท่ี 5 ของเดือน นายสุมาศ จันทรศรี ผูใหญบาน เปนประธานการประชุม ชี้แจงราย
ละเอียดงานตางๆท่ีทางราชการแจงมาใหท่ีประชุมทราบ และมอบหมายให นางภูษณิศา แกวเนิน ชี้แจงราย
ละเอียดการดําเนินงานกิจกรรมโครงการหมูบานสุขภาวะใหที่ประชุมรับทราบรวมกัน 1.ผลการเปนตัวแทน
รวมงาน"รอยพลังสรางสุข" ที่กทม.ไดรับการชื่นชมเปนอยางมากจากทุกคน ทุกหนวยงาน สมาชิกทุกคนเดิน
ทางโดยสวัสดิภาพและไมมีปญหาอุปสรรคใดๆ ผลผลิตของหัวลําภู ท่ีนําไปจัดนิทรรศการ ของดีบานฉัน
ไดแก ขาวปลอดสารพิษ ขนมลา กะปกุง นํ้ามันมะพราวสะกัดเย็น ผักตางๆ กลวยอบ หมวกเปยวฯลฯ ของที่
ขายดี คือขนมลา กับกะป 2.บานหัวลําภู ไดรับเลือกเปนหมูบานกองทุนแมของแผนดิน ป 2557 โดยมีกติกา
รวมกันในชุมชนเพื่อถือปฏิบัติ 3.นายวิระยุทธ หวังแกว ตําแหนงผูชวยผูใหญบาน ไดยื่นหนังสือขอลาออก
เน่ืองจากตองทําธุรกิจนอกพื้นท่ี แตตําแหนงเลขานุการ และตนแบบเกษตรกรรมยั่งยืนของโครงการยังดําเนิน
งานตามปกติ 4.กลุมที่สนใจจัดตั้งกลุมอาชีพ กลุมละ 5 คน ตอนนี้ ที่เริ่มดําเนินงานไดจริงแลวและเห็นเปนรูป
ธรรม คือ -กลุมปลูกผัก มีนายประยูร ทองศรีจันทร เปนหัวหนากลุม - กลุมเล้ียงไกไข นางเพชรรัตน พลาย
ดวง เปนหัวหนากลุม - กลุมเลี้ยงไกพื้นเมือง มีนางปราณี ไขแกว เปนหัวหนากลุม - กลุมขนมทองถิ่น มีนาง
สําลี เขียวทองจันทร เปนหัวหนากลุม ขณะนี้กําลังทําขนมลาขาย ตรงกับเทศกาลเดือนสิบของภาคใตพอดี
โดยใชอุปกรณในการทํากับกลุมตนแบบบานนางเตือนใจ คงกําไร- กลุมเลี้ยงดวง มีนายประยูร รัตนบุรี เปน
หัวหนากลุม สวนกลุมท่ีเหลืออยูระหวางดําเนินการ และกําหนดวันท่ี 20 กันยายน นี้ นัดประชุม รวม
ประเมินและแลกเปล่ียนเรียนรูครั้งที่ 2 เชิญทุกทานรวมกิจกรรมดังกลาวที่บานตนแบบเกษตรกรรมยั่งยืนนาย
บุญธรรม สังผอม

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
สภาผูนําคณะปฎิรูป รวมประชุมคิดแผนการดําเนินงาน แลวรวมกันกําหนดกิจกรรม วางแผนงาน ปฏิทินงาน
และมอบหมายการทํางาน จัดทํากําหนดการ เปนประจําทุกเดือน

กิจกรรมท่ีทําจริง
รวมรายงานผล สรุป ประเมินการทํากิจกรรม ที่ผานมา และกําหนด วางแผนการทํากิจกรรมในคร้ังตอไป

  

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.5 ประชุมคณะทํางาน ครั้งท่ี 5

วันที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อกําหนด และวางแผนการดําเนินงาน พรอมท้ังมอบหมายงานใหแกทุกคนดําเนินกิจกรรมรวมกันตอไป

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
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ผูรับผิดชอบโครงการ นางภูษณิศา แกวเนิน สรุปผลการจัดกิจกรรมที่ผานมาใหที่ประชุมทราบ

1.ดานเกษตรกรรมยั่งยืน สมาชิกกลุมเปาหมายเปนกลุมชมรมผูสูงอายุม.4 รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและเริ่ม
ดําเนินการ

2.ดานวัฒนธรรมทองถิ่น สมาชิกกลุมเปาหมายเปนกลุมผูปกครองและเด็กเล็กที่ศูนยเด็กเล็กบานหัวลําภู ทุก
วันอังคารของทุกเดือน และจะเพิ่มการจัดกิจกรรมใหเพิ่มขึ้นเนื่องจากกลุมเปาหมายตองการท่ีจะเพิ่มเวลาใน
การจัดกิจกรรมใหมากขึ้น ในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป 7 ตค.นี้จะนําผูปกครองและแกนนําชุมชน แกนนําอ
สม.ชวยกันทําความสะอาดเน่ืองจากพบโรคมือ เทา ปาก เปอย 1 ราย

3.ดานการศึกษา มีวิทยากรทองถ่ินและมีบานตนแบบที่สามารถใหผูมาเรียนพักอาศัยในขณะเรียนได จํานวน
20 หลัง 200 คน

4.ดานเศรษฐกิจชุมชน เกิดกลุมอาชีพตางๆ อยูระหวางดําเนินการ

5.ดานสวัสดิการชุมชน อยูระหวางขอสมทบเงินจากอบต.หัวไทร และมีแผนงานท่ีจะพาคณะกรรมการศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี ยังไมกําหนดสถานท่ีและเวลา

6.วันท่ี 10 ตุลาคมน้ี ไดรับเชิญจากโรงพยาบาลหัวไทร ใหผูนําชุมชนรวมนําเสนอผลงานการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการประเมินคุณภาพของโรงพยาบาล ใชโปรแกรมพาวเวอรพอย ในการนี้มอบหมายใหทีมงานอ
สม.ม.4 นายสุมาศ จันทรศรี ,นางเตือนใจ คงกําไร, นางเพชรรัตน พลายดวง, นายสัมพันธ จันทรเรือง, รวม
กิจกรรมกับหัวหนาตนแบบ นางภูษณิศา แกวเนิน ,นายศานิต นุมคง, นางสาวสุมณฑา หนูสีคง เวลา 8.30
น.ผลสรุปจะนํามาเลาในการประชุมครั้งตอไป

7.งานรอยพลังสรางสุข ทุกคนท่ีไปรวมกิจกรรม ไดรับความชื่นชมจากผูรวมงานอยางนายินดี

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
สภาผูนําคณะปฎิรูป รวมประชุมคิดแผนการดําเนินงาน แลวรวมกันกําหนดกิจกรรม วางแผนงาน ปฏิทินงาน
และมอบหมายการทํางาน จัดทํากําหนดการ เปนประจําทุกเดือน

กิจกรรมท่ีทําจริง
กําหนดแผนการดําเนินงาน สรุปผลการจัดกิจกรรม รวมประเมินผล มอบหมายงานในการจัดกิจกรรมครั้งตอ
ไป 

    

    

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.6 ประชุมคณะทํางาน ครั้งท่ี 6



วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อกําหนด และวางแผนการดําเนินงาน พรอมท้ังมอบหมายงานใหแกทุกคนดําเนินกิจกรรมรวมกันตอไป

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผูใหญบาน กลาวเปดการประชุมหมูบานประจําเดือนพฤศจิกายน แจงเรื่องจากหนวยงานราชการตางๆใหที่
ประชุมทราบ
นางภูษณิศา แกวเนิน ผูรับผิดชอบโครงการ ชี้แจงใหที่ประชุมทราบ

1.เรื่องผลการดําเนินงานโครงการงวด1 ปดรายงานงวดเรียบรอยแลว

2.กิจกรรมดานเกษตรกรรมยั่งยืน ตอนน้ี มีการจัดตั้งกลุมกองทุนชาวนาขึ้น เพ่ือชวยเหลือกันในการประกอบ
อาชีพ มีระเบียบกติกากลุมเพื่อถือปฏิบัติ

3.การอบรมโครงการหลักสูตร ผูนําการพัฒนา ของหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งบานหัวลําภูและตําบล
หัวไทร ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูเขารับการอบรม ระหวางวันที่ 10 - 12พย.2557นี้ ท่ีอ.ทุงสง
จ.นครศรีธรรมราช มีกลุมแกนนําตางๆท้ังหมด 40 คน โดยบานหัวลําภู ผูที่ไปรวมอบรมดังนี้ - นางภูษณิศา
แกวเนิน - นางปราณี ไขแกว- นางเพชรรัตน พลายดวง- นางเตือนใจ คงกําไร -นางสอง คงเลห -นาย
บุญธรรม สังผอม - นายสุมาศ จันทรศรี - นายสรวง เขียวทองจันทร-นางจิดาภา แกวเนิน - นางสาวจุฬา
ลักษณ มุสิกพันธ -นางธนภรณ จันทรนวล -นางสะอิ้ง หนูคงบัตร -นางสาวศรีสุดา สังขชุม -นางสาวติ้ม แซพั่ว

4.กิจกรรมดานเศรษฐกิจชุมชน การจัดตั้งกลุมอาชีพตางๆตอนนี้ อยูระหวางดําเนินการ และรวมกันประเมิน
ผล

5.กิจกรรมกองทุนแมของแผนดิน ผานการพิจารณาจากจังหวัดเรียบรอยแลว และตองอาศัยความรวมมือของ
ทุกคนในการดําเนินงานกิจกรรมทุกอยาง การดําเนินงานทุกอยางจะนํามาสรุปและแจงใหที่ประชุมทรายรวม
กับการประชุมหมูบานทุกวันท่ี 5 ของเดือน

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
สภาผูนําคณะปฎิรูป รวมประชุมคิดแผนการดําเนินงาน แลวรวมกันกําหนดกิจกรรม วางแผนงาน ปฏิทินงาน
และมอบหมายการทํางาน จัดทํากําหนดการ เปนประจําทุกเดือน

กิจกรรมท่ีทําจริง
สรุป ประเมินผลการดําเนินงานที่ผานมา กําหนดแผนการดําเนินงาน มอบหมายงานในการจัดกิจกรรมครั้งตอ
ไป 
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วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.7 ประชุมคณะทํางาน ครั้งท่ี 7

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อใหเกิดคณะสภาผูนําชุมชนบานหัวลําภูปฎิรูปการจัดการตนเอง

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
เจาหนาท่ีจากร.พหัวไทร โดยนางสาวนุศรา บัวเชย และทีมงาน รวมตรวจสุขภาพ วัดความดัน เจาะเลือดเพื่อ
คัดกรองโรคเบาหวาน และใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพ แจงผลการตรวจและใหคําแนะนําแกผูรวมประชุม
นายสุมาศ จันทรศรี ผูใหญบาน /คณะทํางานปฎิรูป ไดแจง
1.กําหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 87 พรรษา วันที่ 5ธันวาคม 2557 ที่
เทศบาลหัวไทร 2. แจงคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3.แจงเร่ืองการพัฒนาหมูบาน ปรับภูมิทัศนหมูบานเนื่องในวันพอแหงชาติ 4.แจงเรื่องการรณรงคใหใสเสื้อ
เหลืองเดือนธันวาคม 5.แจงเรื่องจากหนวยงานตางๆ
6.กองทุนแมของแผนดิน ไดรับพระราชทานเงิน8,000 บาท
7.แจงการจัดงานบุญทานไฟของวัดหัวลําภูและสวดมนตขามปคืนวันที่31ธ.ค

.8.การจัดงานปใหมของกองทุนเงินลาน

9.แจงการไดรับเลือกเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบป 2558โดยจะอบรมแกนนําหมูบานเศรษฐกิจพอ
เพียงระหวางวันท่ี 17 - 21 ธันวาคม น้ีเปนเวลาจํานวน 5 วันติดตอกัน ที่ศูนยประสานงานชุมชน ที่ทําการ
สารวัตรกํานัน

10.การฝกอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถคณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ(กพสอ.) เพ่ือใหพลังสตรี
เปนกลไกในการขับเคล่ือนกิจกรรมชุมชน การสงเสริมครอบครัวแข็งแรงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง วันท่ี 3 ธันวาคมน้ี ท่ีศูนยประสานงานชุมชน ท่ีทําการสารวัตรกํานัน จากพัฒนาชุมชนอําเภอหัวไทร

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
สภาผูนําคณะปฎิรูป รวมประชุมคิดแผนการดําเนินงาน แลวรวมกันกําหนดกิจกรรม วางแผนงาน ปฏิทินงาน
และมอบหมายการทํางาน จัดทํากําหนดการ เปนประจําทุกเดือน

กิจกรรมท่ีทําจริง
ตรวจสุขภาพโดยเจาหนาท่ีจากรพ.หัวไทร ขี้แจงการรวมทํากิจกรรม แผนกิจกรรม
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วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.8 ประชุมคณะทํางาน ครั้งท่ี 8

วันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อใหเกิดคณะสภาผูนําชุมชนบานหัวลําภูปฎิรูปการจัดการตนเอง

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
นายสุมาศ จันทรศรี ผูใหญบาน ดําเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียด ประชาสัมพันธขาวจากหนวยงาน
ราชการท่ีเกี่ยวของ 
นางภูษณิศา แกวเนิน ผูรับผิดชอบโครงการ กลาวขอบคุณผูรวมกิจกรรมสวดมนตขามป และบุญทานไฟ เมื่อ
คืนวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีผานมา โดยกิจกรรมบุญทานไฟ เปนประเพณีเกาแกของชาวนครศรีธรรมราช
ท่ีหายไปไมมีใครไดเคยรวมกิจกรรมดังกลาว นางกิ่งกาญจน รักษาสัตย วัฒนธรรมอําเภอหัวไทร ไดเลือกเอา
วัดหัวลําภู ทํากิจกรรมน้ีเพื่อสืบทอดใหคนรุนหลัง การทําบุญทานไฟเปนการทําบุญขนมที่ทํากันในวัด กอกอง
ไฟ 1 กอง แลวผูท่ีทําขนมจะจุดไฟจากกองไฟนั้นมาที่เตาของตนเอง เสร็จแลวรวมกันถวายพระภิกษุสงฆ รับ
พร เปนสิริมงคลวันขึ้นปใหม หลังจากนั้นทุกคนจะรับประทานรวมกัน ในการนี้มีผูรวมทําขนมคือ นางเตือนใจ
คงกําไร ขาวตม 1 เตา นางกัลยา ขวัญเกิด ขนมพิมพ 1 เตา นางวรรณา คงเสง ขนมเจาะรู 1 เตา นางสะอ้ิง
หนูคงบัตร ขนมโค 1 เตา หมูท่ี 5 บานหนองนกไข ขาวตมมัด 1 เตา หมูที่ 2 บานทะเลปง นํ้าชา 1 เตา หมูที่
8 บานบางไร ขาวตม 1เตา โดยกิจกรรมประเพณีบุญทานไฟนี้ผูรวมกิจกรรมเสนอใหเปนตนแบบของอําเภอ
หัวไทร และนัดกันวาจะมารวมกิจกรรมนี้อีกคืนวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และนัดจะเอาของขวัญมารวมกัน
แลกเน่ืองในวันปใหมดวย โดยพระกฤษตพล หนูคงบัตร เจาอาวาสวัดหัวลําภู เปนประธานจัดกิจกรรมดัง
กลาวดวย

    และแจงการศึกษาดูงานของนักศึกษาแลกเปล่ียนจากประเทศจีน kunming medical university เดิน
ทางมาเรียนรูเรื่องการปฎิบัติการพยาบาล วิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราช พรอม
คณะสื่อมวลขนมารวมถายทําสารคดีดวย วันพุธที่ 21 มกราคมนี้ และมอบหมายใหนายไชยา นุนสังข

้ ่ ้ ่
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นางสาววิชชุดา สุขชวย นางสาวต้ิม แซพั่ว เปนผูนําทีมรําพรานโนราห เปนฝายตอนรับ และจะนําลงพื้นที่
บานตนแบบตามวิถีของคนหัวลําภู และขอเชิญพี่นองหัวลําภูทุกคนรวมตอนรับคณะศึกษาดูงานดังกลาวดวย

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
สภาผูนําคณะปฎิรูป รวมประชุมคิดแผนการดําเนินงาน แลวรวมกันกําหนดกิจกรรม วางแผนงาน ปฏิทินงาน
และมอบหมายการทํางาน จัดทํากําหนดการ เปนประจําทุกเดือน

กิจกรรมท่ีทําจริง
แจงผลการดําเนินกิจกรรมท่ีผานมา สรุป และประเมินผล มอบหมายงาน

   

   

  

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.9 ประชุมคณะทํางาน ครั้งท่ี 9

วันที่ 6 กุมภาพันธ 2558 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อใหเกิดคณะสภาผูนําชุมชนบานหัวลําภูปฎิรูปการจัดการตนเอง

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
นายสุมาศ จันทรศรี ผูใหญบาน ดําเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดเรื่องตางๆที่หนวยงานราชการแจงมา -
ใหผุปลูกขาวไปข้ึนทะเบียน -ตํารวจฝากเรื่องการแตงรถทุกชนิด - ปญหายาเสพติดในหมูบานตอนน้ี ยังมีการ
เฝาระวัง -การข้ึนทะเบียนทหาร -เจาหนาท่ีสาธารณสุขแจงบุคคลที่มีอายุตั้งแต 20 - 50 ปไปฉีดวัคซีนปองกัน
โรคคอตีบไดในวันศุกรท่ี 13 กพ.น้ีที่วัดหัวลําภู เวลา 8.30- 12.00 น .-วัดหัวลําภู จัดทอดผาปาสามัคคี วันที่
12 เมษายน 2558 น้ี นางสาวศรีสุดา ดําชุม ตัวแทนคณะทํางานไดรับมอบหมายจากนางภูษณิศา แกวเนิน
ผูรับผิดชอบโครงการ ข้ีแจงตอท่ีประชุม เร่ืองชมรมคนรักษสมุนไพรอําเภอหัวไทร ประกอบดวยกลุมปลูก
สมุนไพร จํานวน 9 กลุม และไดขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดลอม จังหวัดสงขลา ขณะน้ีอยู

30 36



ระหวางดําเนินการ และกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ จะขอรับงบสนับสนุนจากกองทุนสปสข.อบต.หัวไทร หาก
ใครสนใจเรื่องใดใหสอบถามไดท่ีคณะทํางาน

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
สภาผูนําคณะปฎิรูป รวมประชุมคิดแผนการดําเนินงาน แลวรวมกันกําหนดกิจกรรม วางแผนงาน ปฏิทินงาน
และมอบหมายการทํางาน จัดทํากําหนดการ เปนประจําทุกเดือน

กิจกรรมท่ีทําจริง
แจงผลการดําเนินงาน สรุป มอบหมายงาน

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.10 ประชุมคณะทํางาน ครั้งท่ี 10

วันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อใหเกิดคณะสภาผูนําชุมชนบานหัวลําภูปฎิรูปการจัดการตนเอง

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
นายสุมาศ จันทรศรี ผูใหญบาน ดําเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

นางภูษณิศา แกวเนิน แจงผลการดําเนินกิจกรรมหมูบานสรางสุข ตอนนี้อยูระหวางดําเนินการเปหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ โดยมี 30 ครัวเรือนเปนตนแบบ มีพัฒนากรอําเภอมาเปนผูใหคําแนะนํา และ
ติดตามการดําเนินงาน หลังจากน้ีจะไดมีผญ.เปนคณะกรรมการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ไดบริหารตอไป 
และตนเองไดรับการคัดเลือกไปอบรมsmart leader ที่ชลบุรี ตัวแทนจังหวัด เปนเวลา 10 วัน ในการอบรม
ไดรับการโหวตใหเปนผูท่ีมีวาทศิลปยอดเยี่ยมดวย

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
สภาผูนําคณะปฎิรูป รวมประชุมคิดแผนการดําเนินงาน แลวรวมกันกําหนดกิจกรรม วางแผนงาน ปฏิทินงาน
และมอบหมายการทํางาน จัดทํากําหนดการ เปนประจําทุกเดือน

กิจกรรมท่ีทําจริง
สรุปและรายงานผลการดําเนินงานท่ีผานมา มอบหมายงานตามกิจกรรมที่กําหนด
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วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.11 ประชุมคณะทํางาน ครั้งท่ี 11

วันที่ 5 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อใหเกิดคณะสภาผูนําชุมชนบานหัวลําภูปฎิรูปการจัดการตนเอง

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
นางภูษณิศา แกวเนิน ผูรับผิดชอบโครงการเปดเวทีใหทุกคนไดรวมแสดงความคิดเห็น ประเมินผลกิจกรรมที่
ผานมา

นางธรภรณ จันทรนวล ตัวแทนกลุมเล้ียงไกพ้ืนเมือง เสนอวา ตอนนี้กลุมเลี้ยงไกสามารถฟกไกไดเอง และ
สอนคนอ่ืนทําได

นางกัลยา ขวัญเกิด ตัวแทนกลุมทําขนม บอกวา กลุมทําขนมตอนนี้ปลูกผักกินเอง และนํามาขายรวมกับขาย
ขนม

นางสาวศรีสุดา ดําชุม ตัวแทนกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ บอกวา ตอนนี้กลุมปลูกผักกินเองแลวยังปลูกรวม
กันท่ีแปลงของนางสอิ้ง หนูคงบัตร ดวย และตาหลวงแสร พระในวัด ยังปลูกผักใสถังสังฆทานไวใหชาวบานได
นํามากินดวย

กลุมเกษตรกรรม นายบุญธรรม สังผอม บอกวาตอนนี้แปลงนาสาธิตเกี่ยวขาวเรียบรอยแลว ขาวหอมนิลพันธุ
พื้นเมือง ท่ีนา 5 ไร ไดขาว 4300กก. และสีกินเอง สีขายเอง กก.ละ50บาท กิจกรรมเวทีประกาศชัยชนะ จะ
รวมกันจัดกิจกรรมสรงนํ้าหลวงพอพวยองคมุนี พระคูบาน และรดนํ้าผูสูงอายุ ขอพรเพ่ือความเปนสิริมงคล
ดวย

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
สภาผูนําคณะปฎิรูป รวมประชุมคิดแผนการดําเนินงาน แลวรวมกันกําหนดกิจกรรม วางแผนงาน ปฏิทินงาน
และมอบหมายการทํางาน จัดทํากําหนดการ เปนประจําทุกเดือน

กิจกรรมท่ีทําจริง
สรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา ประเมินผล มอบหมายงาน กําหนดแผนงาน
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วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.12 ประชุมคณะทํางาน ครั้งท่ี 12

วันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อใหเกิดคณะสภาผูนําชุมชนบานหัวลําภูปฎิรูปการจัดการตนเอง

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
รวมประชุมหมูบานโดยนายสุมาศ จันทรศรี ผูใหญบานดําเนินการประชุม แจงเรื่องของหนวยงานราชการ
ตางๆท่ีเกี่ยวของ

นางภูษณิศา แกวเนิน ผูรับผิดชอบโครงการ กลาวขอบคุณทุกคนที่ไดรวมงานกันมาตลอดโครงการ และสรุป
ผลการดําเนินงานของโครงการจากไดรวมประชุมแกนนําที่ศูนยประสานงานชุมชน 2 วัน กอนหนาน้ี โดยการ
เปดเวทีใหทุกคนไดรวมกันแสดงความคิดเห็นวาทําโครงการแลว ดีกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน อยางไรบาง

นายบุญธรรม สังผอม หัวหนากลุมเกษตรกรรมยั่งยืน กลาววา ตนเองและคนในครอบครัวไดกินอาหารดีๆ
ปลอดสารพิษแนนอนเพราะปลูกเอง อาหารทําเองได ลดรายจาย เพ่ิมรายได สรางความมั่นคงใหกับชีวิต มี
เพื่อน มีเครือขายมาเรียนรูมากมาย ตอนน้ีในครัวเรือนที่ตองซื้อคือเกลือ อยากใหทุกคนไดทําอยางน้ีไปตลอด
อยาหยุด

นางสาวศรีสุดา ดําชุม ตัวแทนกลุมปลูกผักปลอดสารพิษ กลาววา ตนเองสุขภาพไมดี จึงไดเห็นความสําคัญ
และหันมาปลูกผักกินเองปลอดสารเคมีดีตอสุขภาพ และไดเพ่ือนรวมกันทํา ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
สมทบจากกองทุนสปสช.อบต.หัวไทร อีกดวย

นายไชยา นุนสังข และนางต้ิม แซพั่ว นําเสนอเรื่องรําพรานและกลองยาว วา เปนครูสอนรวมกับวิทยากร
นอย ทําแลวชอบ มีความสุข มีเครือขายมารวมมากขึ้น อยากเปดโรงเรียนสอนรําพรานโนราห และกลองยาว
เพื่อใหเด็กรุนหลังไดรําเปนและสืบทอดตอไปได

นางปราณี ไขแกว กลุมเล้ียงไกพื้นเมือง กลาววา รวมกลุมกันทํางาน ชวยเหลือกัน ตอนนี้เล้ียงไกในเลารวม
กัน และสามารถฟกไดเอง ลูกไกใหเพื่อนไปเล้ียงตอได

นางกัลยา ขวัญเกิด กลุมทําขนม กลาววา สมาชิกกลุมรวมกันทําขนมรวมกันในชวงที่วัดมีงาน หรือมีเทศกาล
ตางๆ ไดรวมตัวกันทํางาน ชวยเหลือกันและกัน ชวยเหลือหมูบาน หรือสวนรวมไดดวย

นางสาวอรวรรณ สงวนปราง บอกวา ไมเคยเขามารวมกับหมูบานเลย เห็นเพ่ือนปลูกผักกิน และรวมกัน
ทํางานแลวชอบ เลยรวมดวยเห็นวามีประโยชน

ท่ีประชุมไดเสนอวา ควรจะมีการทํากิจกรรมตอเนื่องโดยพี่นํานองทํา อยากใหหัวลําภูทุกบานเปนเหมือนบาน
ของบุญธรรม สังผอม ถึงจะไมเหมือนท้ังหมดแตอยากใหทุกบานเปนบานตนแบบตอไปได และคงเอกลักษณ
ความเปนหัวลําภู เอาไว แผนชุมชนบานหัวลําภู เปล่ียนวิสัยทัศนใหมวา '' หลวงพอพวยคูบาน สืบสาน
วัฒนธรรม นอมนําวิถีพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข สรางเสริมเติมสุขทุกครัวเรือน " และใสไวในแผนชุมชน
ฉบับบูรณาการเรียบรอยแลว

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
สภาผูนําคณะปฎิรูป รวมประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ประเมินผล รวมจัดทําแผนชุมชน
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กิจกรรมท่ีทําจริง
สรุปผลการดําเนินงาน มอบหมายงาน กําหนดแผนการทํางาน

    

 

 

2. เวทีนําเสนอแผนการปฎิรูปหัวลําภูสูการจัดการตนเอง และรับสมัครผูเขารวมโครงการ

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

2.1 รับสมัครผูเขารวมโครงการ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อรับสมัครกลุมเปาหมาย

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผูรับผิดชอบโครงการนางภูษณิศา แกวเนิน เลาเรื่อง โครงการคลีนิคชุมชนคนรักสุขภาพ โครงการ
มหาวิทยาลัยหมูบาน บานหัวลําภู และการตอยอดโครงการปฏิรูปหัวลําภู สูหมูบานจัดการตนเอง เลาความ
เปนมา เร่ิมทํา ทําอยางไร ทําแลวไดอะไรบาง การเกิดกติกากลุม ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ วาตอไปจะ
ทําท้ังหมูบานเพื่อปฏิรูปใหเกิดกติกาของหมูบาน สูการจัดการตนเองได และใหตนแบบ 30 ครัวเรือนขยายสู
คนในชุมชน 1ตอ 5 และรับสมัครผูเขารวมทํากิจกรรมของโครงการ หรือผูสนใจจะเขารวมกิจกรรมของแตละ
ดาน

1. ดานเกษตรกรรมยั่งยืน มีนายบุญธรรม สังผอม เปนหัวหนาคณะ
2. ดานวัฒนธรรมชุมชน มีนางสาววิชชุดา สุขชวย เปนหัวหนาคณะ
3. ดานสวัสดิการชุมชน มีนางภูษณิศา แกวเนิน เปนหัวหนาคณะ
4. ดานเศรษฐกิจชุมชน มีนางเตือนใจ คงกําไร เปนหัวหนาคณะ
5. ดานการศึกษา มีนายพิชชาบดี ดําจันทร เปนหัวหนาคณะ

ผูท่ีสนใจเขารวมตามดานที่ตนเองสนใจและถนัดที่จะทํากิจกรรมดานนั้นๆ และกําหนดการทํากิจกรรมรวมกัน
ของแตละดาน โดยไดรับความรวมมือจากภาคีเครือขายโรงพยาบาลหัวไทร นางรจนา ทรงสังข และทีมงาน
ฝายเวชปฏิบัติชุมชนและครอบครัว รวมคัดกรองสุขภาพใหกับทุกคน

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน

้
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รับสมัครผูเขารวมโครงการ แยกการขยายเครือขาย 1 คอ 5 ตามหลักสูตรหัวลําภู เปนคณะ โดยไมซํ้ากัน 1
คณะปฎิรูปเกษตรกรรมยั่งยืน 2 คณะปฎิรูปวัฒนธรรมชุมชน 3 คณะปฎิรูปสวัสดิการชุมชน 4 คณะปฎิรูป
เศรษฐกิจชุมชน 5 คณะปฎิรูปการศึกษาชุมชน

กิจกรรมท่ีทําจริง
ผูรับผิดชอบโครงการ นําเสนอรายละเอียดโครงการตั้งแตเริ่มปแรก โครงการคลีนิคชุมชนคนรักสุขภาพ
โครงการมหาวิทยาลัยหมูบาน บานหัวลําภู และตอยอดโครงการปฏิรูปหัวลําภูสูหมูบานจัดการตนเอง

   

 

3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขายโดยใหเปนเวทีเสวนาหาทางออกหัวลําภู เวทียอยเกษตรกรรมยั่งยืน

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

3.1 เวทีปฏิรูปเกษตรกรรมยั่งยืน (1)

วันที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 08:30 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อขยายเครือขายเกษตรกรรมยั่งยืน

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
เร่ิมตนรวมกิจกรรมท่ีวัดหัวลําภู
ตรวจสุขภาพแกกลุมเปาหมายโดยกลุมอสม.หมูบาน นางเพชรรัตน พลายดวง นายสัมพันธ จันทรเรือง
และใหความรูเรื่อง1.หลัก 3 อ.( 1.อาหาร 2. อารมย 3.ออกกําลังกาย ) 2.เรื่อง 2ส.3.เรื่องผลกระทบการ
บริโภคอาหารไมปลอดภัย โดยนางรจนา ทรงสังข เจาหนาท่ีเวชปฏิบัติโรงพยาบาลหัวไทร / ผูทรงคุณวุฒิ
โครงการ
ช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรมสุขภาพดีบนวิถีพอเพียง โดยการลงพ้ืนท่ีจริงในการเรียนรูรวมกันที่บานตนแบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน นายบุญธรรม สังผอม  นายวิรยุทธ หวังแกว นายไพโรจน หวานอม  เปนวิทยากรทอง
ถ่ิน
รับประทานอาหารเท่ียงรวมกัน โดยอาหารประกอบดวยแกงเลียงผักรวมท่ีปลูกในชุมชน แกงสมปลากับ
ยอดมะขามจากริมรั้ว หุงขาวดวยขาวสังหยด ไมใชถุงพลาสติกบรรจุอาหารและใสขาว
ผูสูงอายุบางคนไมสามารถลงพื้นท่ีจริงไดเนื่องจากสุขภาพไมเอื้ออํานวยแตก็สงสมาชิกในครัวเรือนลงพื้นที่
แทน

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
เวทีคณะปฏิรูปเกษตรกรรมยั่งยืน
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กิจกรรมท่ีทําจริง
เร่ิมตนท่ีวัดหัวลําภู
ตรวจสุขภาพแกกลุมเปาหมาย
ช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรมสุขภาพดีบนวิถีพอเพียง
รับประทานอาหารเท่ียงรวมกัน 

    

  

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

3.2 เวทีปฏิรูปเกษตรกรรมยั่งยืน(2)

วันที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 08:30 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อขยายเครือขายดานเกษตรกรรมยั่งยืน

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
กําหนดกติกากลุมรวมกัน จํานวน 10 ขอ 1.ใชวิถีพอเพียง 2.ลดการใชสารเคมีในกระบวนการผลิตอาหาร
3. ไมบริโภคแกงถุง 4.ไมใชเครืองปรุงรส 5. ไมใชถุงพลาสติกใสอาหาร 6. ทําบัญชีครัวเรือน 7. ปลูกผักกิน
เองอยางนอย 5 ชนิด 8.การจัดการขยะอยางถูกวิธี 9. รวมประชุม ตรวจสุขภาพ ทุกป 10.รวมกิจกรรม
หมูบานรักษาศีล 5
ทําบันทึกขอตกลงรวมกันแลวนําไปปดไวที่บานของตนเองเพ่ือเปนสัญญาตอชุมชน
มีสัญญาใจตอกันวา จะรวมกันปฏิรูปหัวลําภู ตั้งแตวันนี้เปนตนไป

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
เวทีปฏิรูปเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมท่ีทําจริง
กําหนดกติการวมกัน
บันทึกขอตกลงรวมกัน
สัญญาใจเริ่มปฏิรูป
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4. เวทีคณะปฏิรูปวัฒนธรรมทองถิ่น โดยใชศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวลําภู

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

4.1 ขยายเครือขายวัฒนธรรมทองถ่ิน (1)

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 12:30 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
ปฏิรูปวัฒนธรรมชุมชน โดยการขยายเครือขายดานวัฒนธรรมทองถิ่น

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
รวมปฏิรูปศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยนางภูษณิศา แกวเนิน และทีมวิทยากรวัฒนธรรมทองถิ่น กับผูปกครองเด็ก
ท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวลําภู จํานวน 35 คน รวมกับครู 2คน คณะวิทยากร 3คน รวมประชุมชีแจงราย
ละเอียดโครงการและการรวมกิจกรรมดานวัฒนธรรมใหทุกคนรับทราบอีกครั้งและรวมกันเสนอแนะแนว
ทางการทํากิจกรรม รวมกําหนดกติกาเพื่อรวมกันปฏิบัติที่ศูนยฯ โดยกําหนดกติกาดังนี้
1.รวมกิจกรรมวัฒนธรรมทุกวันอังคารแรกของเดือนชวงบาย
2.อาหารท่ีใหเด็กรับประทานตองไมปรุงดวยเครื่องปรุงรส
3.เคร่ืองด่ืมตองไมใชน้ําอัดลม
4.รวมกิจกรรมพัฒนาและปรับภูมิทัศนของศูนยฯทุกเดือน ซึ่งเปนการเริ่มตนแบบกอนเพ่ือการปฏิรูปสูขอที่
5.ตอไป หลังจากเสร็จประชุมในครั้งน้ีผูปกครองและเด็กๆชวยกันกวาดทําความสะอาด ปรับภูมิทัศนบริเวณ
โดยรอบของศูนยฯดวยกัน โดยไมไดคิดไวลวงหนาวาจะเกิดกิจกรรมนี้ทํารวมกัน

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
ขยายเครือขายวัฒนธรรมทองถ่ิน รวมกิจกรรมกลองยาว รําพรานโนราห

กิจกรรมท่ีทําจริง
คณะวิทยากร ช้ีแจงรายละเอียด ทําความเขาใจ การทํากิจกรรมกลองยาว และรําพรานโนราห ใหผูรวม
กิจกรรมทราบและรวมกันกําหนดแผนการทํากิจกรรมรวมกัน มอบหมายหนาท่ีผูรวมกิจกรรม 
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วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

4.2 ขยายเครือขายวัฒนธรรมทองถ่ิน (2)

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 12:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อใหเกิดคณะปฏิรูปวัฒนธรรมทองถ่ิน

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
รวมประชุมและฝกซอมการรําพราน และกลองยาว กับผูปกครองเด็กเล็ก- เด็กๆ -ครู และวิทยากรทองถิ่น 
สมาชิกตางรวมกันคิดกระบวนทารํา ตามความถนัดเพื่อเพิ่มเติมเปนทารําใชในการฝก พรอมกับกําหนดใหมี
กิจกรรมทํารวมกัน กําหนดการทํากิจกรรมรําพรานโนราห และกลองยาวสลับกันเรียนรูทุกเดือน วิทยากร
นอยรําพรานโนราห ดญ.ภัทรลภา สุขชวย -ดญ.สุชาวดี คงแกว-ดช.ปยะวัฒน แกวเนิน -ดช.รฐนนท ณ กาศ 
และนายไชยา นุนสังข เปนคณะวิทยากร กลองยาว ไดแก นางสาวติ้ม แซพ่ัว หัวหนา และนางจิดาภา แกว
เนิน นางหนูเล็ก คงขลิก  สรางสัมพันธภาพที่ดีของครู ผูปกครอง  เตรียมพรอมในการรวมกันทํากิจกรรม
ตลอดท้ังป

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
เวทีคณะปฏิรูปวัฒนธรรมทองถิ่น โดยใชศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวลําภู เปนเวทีปฏิรูปรวมกับผูปกครองเด็ก
ผูรวมเวทีจํานวน 30 ครัวเรือน

กิจกรรมท่ีทําจริง
รวมจัดเวทีท่ีศูนยประสานงานชุมชน วิทยากรนางภูษณิศา แกวเนิน นางสาววิชชุดา สุขชวย นางสาวต้ิม แซ
พั่ว ช้ีแจงรายละเอียดของกิจกรรม สรางความเขาใจ เสนอแนะขอคิดเห็นรวมกัน และชวนทํากระบวนการ
และทาทางการออกกําลังกายรําพราน ใหผูปกครองไดมีความเขาใจและใหผูปกครองรวมคิดกระบวนทาการ
ออกกําลังกายรวมกันโดยใชดนตรีมโนราหประกอบทาทาง และรวมกันกําหนดกติการวมกัน
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วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

4.3 ขยายเครือขายวัฒนธรรมทองถ่ิน (3)

วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 13:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
ขยายผลวัฒนธรรมทองถ่ิน

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
สมาชิกกลุมเปาหมายผูปกครอง และเด็กเล็ก รวมกันรํากลองยาว ฝกทารํา โดยมีวิทยากรทองถิ่น ตนแบบ
กลองยาว นางสาวติ้ม แซพั่ว เปนผูนําทํา และนางจําเนียร รามแกว ซึ่งไมไดเปนวิทยากรกลองยาวและไมได
เปนผูปกครองของเด็ก แตมารวมรําดวยเพราะรักและชอบกลองยาว  และตางรวมกันกําหนดกิจกรรมในครั้ง
ตอไป โดยบอกวา อยากใหจัดกิจกรรมน้ีทุกสับดาห ไมอยากใหจัดเดือนละครั้ง เวลานอยไปอยากรําเปนเร็วๆ
โดยวิทยากรรับปากวาจะขอมาหารือเรื่องดังกลาวกับคณะทํางานกอน

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
รวมกิจกรรมกลองยาว รําพราน

กิจกรรมท่ีทําจริง
นางสาวต้ิม แซพั่ว เปนวิทยากรแนะนํากระบวนทารํากลองยาว ใหทุกคนรวมกันรํา
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วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง



4.4 ขยายเครือขายวัฒนธรรมทองถ่ิน (4)

วันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 12:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
ขยายผลวัฒนธรรมทองถ่ิน

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
สมาชิกรวมกันทํากิจกรรม โดยมีวิทยากรนอย ดญ.ภัทรลภา สุขชวย และเด็กหญิงสุชาวดี คงแกว เปนผูนํา
ทํา  เด็กๆทําทาทางตามอยางสนุกสนาน เด็กบางคนทําตามได บางคนก็เลนพลางรําพลางตามแตถนัด

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
เวทีคณะปฏิรูปวัฒนธรรมทองถิ่น โดยใชศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวลําภู เปนเวทีปฏิรูปรวมกับผูปกครองเด็ก
ผูรวมเวที รวมกิจกรรมกลองยาว รําพรานโนราห

กิจกรรมท่ีทําจริง
วิทยากรทองถ่ิน รําพรานโนราห ดญ.ภัทรลภา สุขชวย และเด็กหญิงสุชาวดี คงแกว นําสมาชิกทุกคนรวมกัน
รําพรานโนราห  ประกอบดนตรี
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วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

4.5 ขยายเครือขายวัฒนธรรมทองถ่ิน (5)

วันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 10:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
ขยายผลวัฒนธรรมทองถ่ิน

ผลลัพทที่ตั้งไว
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ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
กลุมเปาหมายรวมทํากิจกรรมชวงเชา เสร็จแลว  รวมกันทําความสะอาดอุปกรณทั้งหมด และนําไปตากแดด
และอาคารเรียน หองเรียน เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคมือ เทา ปาก เปอย ที่พบในเด็ก 1 ราย และให
หยุดเรียน 3 วัน และปดเทอมตอไป จะเปดเรียนวันท่ี 3 พฤษจิกายน นี้ โดยมีเจาหนาท่ีจากโรงพยาบาล
หัวไทร มารวมดวย แกนนําอสม.ผูปกครอง และครู ตางชวยกันทําความสะอาดจนเรียบรอย และนัดการจัด
กิจกรรมครั้งตอไป เปดเทอมหนา โดยสมาชิกทุกคนมีชองทางที่ติดตอประสานงานกันทางโทรศัพท และการ
ติดตอทางไลนกลุม คณะทํางานสรางสุข และ 1669
- นัดทีมคณะทํางาน และแกนนําอสม.รวมนําเสนอผลงานการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงพยาบาลหัวไทร วัน
ศุกรท่ี 10 ตุลาคม 2557 เวลา8.30น.ในการประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลHA โดยนางภูษณิศา แกวเนิน
เปนผูนําทีมนําเสนอในรูปแบบพาวเวอรพอย

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
รวมกิจกรรมกลองยาว รําพรานโนราห

กิจกรรมท่ีทําจริง
ขยายผลวัฒนธรรมทองถ่ิน กลองยาว และรําพรานโนราห สูเครือขาย โดยใชศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวลําภู
เปนเวทีขยายผล

    

 

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

4.6 ขยายเครือขายวัฒนธรรมทองถ่ิน (6)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อขยายเครือขายดานวัฒนธรรมทองถ่ินสูชุมชน

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
วิทยากรทองถ่ิน โดยครูต้ิม นําผูปกครอง ครู และเด็กๆ รวมกันรํากลองยาวประกอบดนตรีกลองยาวพื้นบาน
ทุกคนรวมกันรําอยางสนุกสนาน บางคนจําทารําไดดี บางคนจําทาไมไดก็ยายสะเอวตามจังหวะ เด็กๆบอกวา
อยากใหครูต้ิมมาสอนกลองยาวทุกอาทิตย จะไดรําเปนเร็วๆ
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กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
รวมกิจกรรมกลองยาว รําพรานโนราห

กิจกรรมท่ีทําจริง
วิทยากรทองถ่ิน สอนกลองยาว ใหครู ผูปกครอง และเด็กเล็กรวมกันทํากิจกรรม

 

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

4.7 ขยายเครือขายวัฒนธรรมทองถ่ิน (7)

วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 12:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อขยายเครือขายดานวัฒนธรรมทองถ่ินสูชุมชน

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
วิทยากรนางสาวติ้ม แซพั่ว  เปนผูนําทํากิจกรรมรําพรานโนราห ประกอบดนตรี ทุกคนตางรวมกันรําอยาง
สนุกสนาน บางคนยังจําทารําไมได แตก็เตนไปตามจังหวะของดนตรี

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
เวทีคณะปฏิรูปวัฒนธรรมทองถิ่น โดยใชศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวลําภู เปนเวทีปฏิรูปรวมกับผูปกครองเด็ก
รวมกิจกรรมกลองยาวและรําพรานโนราห

กิจกรรมท่ีทําจริง
รวมกิจกรรมรําพรานโนราห กับวิทยากรนอย

 

 

30 32

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง



4.8 ขยายเครือขายวัฒนธรรมทองถ่ิน (8)

วันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 12:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อใหเกิดเครือขายวัฒนธรรมทองถ่ิน

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูปกครอง และเด็กๆรวมกันรํากลองยาว โดยใชจังหวะจากเสียงอัดที่คณะกลองยาว
ซอมตอนหัวค่ํา ในตอนกลางวันคณะกลองยาวสวนใหญจะตองประกอบอาชีพ และซอมตีกลองยาวขวงหัวคํ่า
หลังเลิกงาน ทุกคนรําอยางสนุกสนาน ผูปกครองเสนอใหรําทุกวัน หรือบรรจุเปนชั่วโมงสอนในตารางเวลา
เรียนของเด็กๆ 

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
รวมกิจกรรมกลองยาว รําพราน

กิจกรรมท่ีทําจริง
รวมกันรําพรานโนราห และรํากลองยาว โดยวิทยากรทองถิ่น
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วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

4.9 ขยายเครือขายวัฒนธรรมชุมชน (9)

วันที่ 3 กุมภาพันธ 2558 เวลา 12:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อใหเกิดเครือขายวัฒนธรรมทองถ่ิน

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผ็ูปกครอง ครูและเด็กๆรวมกันรําพรานโนราห โดยวิทยากรนอย ดญ.ภัทรลภา สุขชวย และดญ.สุชาวดี คง
แกว ทุกคนรวมกันรําอยางสนุกสนาน ผูปกครองบางคนยังแสดงอาการเขินอาย บางคนนําลูกๆรําไดอยางดี

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
รวมกิจกรรมกลองยาว รําพราน

กิจกรรมท่ีทําจริง
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รวมกิจกรรมรําพรานโนราห รํากลองยาว

 

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

4.10 ขยายเครือขายวัฒนธรรมทองถิ่น (10)

วันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 11:30 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อใหเกิดเครือขายวัฒนธรรมทองถ่ิน

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
คณะทํางานโครงการ รวมกับหนวยงานราชการ แกนนํา กํานันผูใหญบาน กลุมกลองยาวบานหัวลําภู จํานวน
120 คน จัดขบวนแหผาพระบฏนานาชาติเมืองนครศรีธรรมราช

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
รวมกิจกรรมกลองยาว รําพรานโนราหฺ

กิจกรรมท่ีทําจริง
รวมกิจกรรมแหผาขึ้นธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช

    

   

 

30 30

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

4.11 ขยายเครือขายวัฒนธรรมทองถิ่น (11)



วันที่ 7 เมษายน 2558 เวลา 13:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อใหเกิดเครือขายวัฒนธรรมทองถ่ิน

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
เน่ืองจากเปนชวงท่ีโรงเรียนปดภาคเรียน จึงไดนัดทํากิจกรรมที่ศูนยประสานงานชุมชน โดยวิทยากรนอยและ
วิทยากรใหญไดชวยกันนําทุกคนรํากลองยาว อยางสนุกสนาน และไดทานอาหารมื้อเที่ยงดวยกัน อีกทั้งมี
ขนมจีนไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองนํามารวม ใชเวลารวมกิจกรรมกันหลายชั่วโมงเพราะไมตองเรียน
วิชาอ่ืน และมีเวลาท่ีเด็กๆวางจากการเรียน จนเกือบคํ่าจึงไดแยกยายกันกลับบาน หลายคนเสนอแนะวาให
เปดโรงเรียนสอนโนราห และรําพราน เน่ืองจากลูกๆชอบ ในชวงปดภาคเรียน มีผูปกครองสนใจอยากใหลูกๆ
ไดมาเรียนอยางเต็มท่ี

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
รวมกิจกรรมกลองยาว รําพรานโนราห

กิจกรรมท่ีทําจริง
รวมรําพรานโนราห และรํากลองยาว

    

 

30 35

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

4.12 ขยายเครือขายวัฒนธรรมทองถิ่น (12)

วันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 13:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อใหเกิดเครือขายวัฒนธรรมทองถ่ิน

ผลลัพทที่ตั้งไว
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ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
เน่ืองจากยังเปนชวงปดภาคเรียน ทุกคนนัดกันมารวมกิจกรรมที่ศูนยประสานงานชุมชน มีวิทยากรนอย และ
วิทยากรใหญรวมกันนํารํา มีผูปกครองและเด็กเล็กรํารวมกันอยางสนุกสนาน มีนองตัวเล็กๆที่พี่พามารวมรํา
ดวยกัน มีผูสูงอายุท่ีเปนปูยา ตายาย มาน่ังเชียรดวย เมื่อเวลารําเสร็จ เด็กๆตางนัดกันวาพรุงนี้จะมารํากันอีก
ดีกวา ชวงบายวัฒนธรรมอําเภอหัวไทร นางกิ่งกาญจน รักษาสัตย รวมประชุมเครือขายวัฒนธรรม เพื่อ
กําหนดการจัดประเพณีสมโภชขวัญขาว ที่วัดศาลาแกว เปนประเพณีประจําอําเภอ กําหนดจัดงานวันที่
3พค.2558 น้ี

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
รวมกิจกรรมกลองยาว รําพรานโนราห

กิจกรรมท่ีทําจริง
รวมรําพรานโนราห และรํากลองยาว

    

  

 

5. เวทีคณะปฏิรูปสวัสดิการชุมชน

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

5.1 ขยายเครือขายสวัสดิการชุมชน

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อใหเกิดเครือขายคณะปฎิรูปสวัสดิการชุมชน

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ตอนกลางวันคณะทํางานรวมกับเครือขาย  มอบของขวัญเด็กๆและผูสูงอายุตามหมูบาน หลังจากนั้น รวมกับ
คณะกรรมการวัดหัวลําภู จัดกิจกรรมบุญทานไฟ และสวดมนตขามป ในศาลาการเปรียญวัดหัวลําภู เร่ิม
กิจกรรมต้ังแตหัวคํ่า 19.00 น.คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2557มีพระกฤษตพล หนูคงบัตร เจาอาวาสวัดหัวลําภู
เปนประธานในการจัดกิจกรรม และพักรับประทานอาหารวางเปนนํ้าเตาหู และขาวตมรอนๆ นั่งบางนอนบาง
กันในวัด ทุกคนมีหนาตายิ้มแยมแจมใสอิ่มบุญ หลังจากนั้นเริ่มสวดมนตอีกครั้งเวลา 23.00 น.โดยสวดมนต

้
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ท้ังหมด 108 จบ ทุกคนสามารถทําไดจนเสร็จพิธี และพักผอนนอนกันในศาลาการเปรียญ ตี 3 ทุกคนก็จัด
เตรียมทําขนมถวายพระในกิจกรรมบุญทานไฟ ท่ีหลายคนไมเคยเห็น มีการกอกองไฟ และคนท่ีนําอุปกรณืมา
ทําขมก็จะไปจุดไฟจากกองไฟน้ันเพื่อนํามาใชท่ีเตาของตัวเอง กลุมวัฒนธรรมทองถิ่น นางกัลยา ขวัญเกิด ทํา
ขนมพิม นางวรรณา คงเสง ทําขนมเจาะรู นางเตือนใจ คงกําไร ทําขาวตม กลุมปลูกผักปลอกสารพิษ นาง
สะอ้ิง หนูคงบัตร และนางสาวศรีสุดา ดําชุม นางสมบูรณ คงนวลมี นางเพชรรัตน พลายดวง รวมกันทําขนม
โค กลุมน้ํามันมะพราวสกัดเย็น รวมกันทําขาวตมมัด กลุมบางไร โดยนายประเทือง มิ่งใหญ ทําขาวตม กลุม
ทะเลปง โดยนางภัทรณัญ มณีเพชร ทําเครื่องดื่ม กลุมลําคลอง โดยนางพิชญา ดวงจันทร นําขาวเหนียวปง
มารวมงาน กลุมหนองนกไข โดยนางสาวสุภาวดี ชูมี ทําขนมโค และกลุมบานพัฒนา โดยนางสาวกมลพรรณ
หวานอม และทึมงานรับดานบริการ ลางถวยชาม โดยเมื่อจัดเตรียมขนมเสร็จแลว นายสุมาศ จันทรศรี ผูใหญ
บาน นายสุพิศ นุนทองหอม ผช.ไดนิมนตพระภิกษุสงฆทั้งหมดรับบิณฑบาตรและรับการถวายอาหาร โดยนาง
กิ่งกาญจน รักษาสัตย ตําแหนงวัฒนธรรมอําเภอหัวไทร ประธานฝายคฤหัส เสร็จแลวมีการจับของขวัญพระ
หลังจากน้ันพระใหพร และเจาอาวาสรวมกับคณะทํางานสรางสุขหารือและกําหนดจัดกิจกรรมนี้ในปตอๆไป
โดยจะใหชาวบานไดรวมจับของขวัญในกิจกรรมนี้ดวย และเสนอตอวัฒนธรรมอําเภอหัวไทร กําหนดใหวัดหัว
ลําภู เปนตนแบบอําเภอในการจัดงานบุญทานไฟ และเขาแผนกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอไป

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
ขยายเครือขายสวัสดิการชุมชน

กิจกรรมท่ีทําจริง
ขยายเครือขายดานสวัสดิการชุมชน โดยการรวมกิจกรรมบุญทานไฟและสวดมนตขามป ในวัดหัวลําภู 

    

 

 

6. เวทีคณะปฏิรูปเศรษฐกิจชุมชน ใชเวทีเกษตรกรรมยั่งยืน บานวิถีพอเพียง เปนเวที

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

6.1 ตนแบบขยายผลสูกลุมอาชีพ ครั้งท่ี 1

วันที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เกิดเครือขายเศรษฐกิจชุมชน ขยายผลสูกลุมอาชีพ 10 กลุม

ผลลัพทที่ตั้งไว
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ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
สมาชิกกลุมเปาหมาย นัดพบท่ีศูนยประสานงานชุมชนชวงหัวคํ่า นางภูษณิศา แกวเนิน เลาเรื่องลํานําหัวลําภู
และผลการดําเนินกิจกรรมท่ีผานมา รวมคิดและนําเสนอแนวทางการรวมกันดําเนินกิจกรรมและการรวมกลุม
กันทํางาน เรียนรูเรื่องการปลูกผัก และการจัดการพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนมากที่สุด โดยนายสุพัฒน แกวเนิน
บานตนแบบน้ํามันมะพราวสกัดเย็น ไดหันมาทําวิถีพอเพียงหลังจากเลิกงานประจําตอนเย็น เพ่ือลดรายจาย
ในครัวเรือน และอาหารปลอดภัยจากสารเคมี
การเลี้ยงดวง โดย ดต.กิ่ง โยมมาก ตํารวจจากสภ.หัวไทร ที่ทําอยูกอนมาชวยแนะนํา หลังจากนั้นไป รวม
เรียนรู ท่ีบานตนแบบเกษตรกรรมยั่งยืน นายบุญธรรม สังผอม และ นายสุมาศ จันทรศรี นายวิรยุทธ หวัง
แกว นายไพโรจน หวานอม รวมกันเปนวิทยากร สมาชิกรวมเรียนรูวิถีพอเพียง และฝกปฏิบัติจริง การทํานา
อินทรีย และมีขาวเปลือกไวสีกินเองในครัวเรือน ที่เหลือนําไปขายในตลาดชุมชน การทําปุยหมัก การปลูกผัก
การเลี้ยงไก การเล้ียงหมู การเลี้ยงปลา การทํานํ้าหมักชีวภาพ ฯลฯ ซึ่งทุกอยางเปนวิถีพอเพียงที่อยูในบาน
เดียวโดยเอ้ือตอกันอยางเปนรูปธรรม และสามารถนําไปปรับใชในวิถีชีวิตของตนเองที่บาน โดยสมาชิกที่มี
ความคิดเหมือนกัน จัดทํากันในรูปแบบของกลุมๆละ 5 คน ตอนกลางวันนัดพบกันท่ีศูนยประสานงานอีกครั้ง
เพื่อจัดทีมในการรวมกลุมอาชีพ

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
เวทีคณะปฏิรูปเศรษฐกิจชุมชน ใชเวทีเกษตรกรรมยั่งยืน บานวิถีพอเพียง เปนเวทีปฏิรูป

กิจกรรมท่ีทําจริง
สมาชิกกลุมเปาหมายรวมเรียนรูวิถีพอเพียงที่บานตนแบบ นายบุญธรรม สังผอม เพ่ือนําไปปรับใชในวิถีชีวิต
ของตนเอง

    

   

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

6.2 ตนแบบขยายผลสูกลุมอาชีพ ครั้งท่ี 2

วันที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เกิดเครือขายเศรษฐกิจชุมชน ขยายผลสูกลุมอาชีพ 10 กลุม

ผลลัพทที่ตั้งไว
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ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
สมาชิกกลุมเปาหมายทุกคน รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีพอเพียงบานตนแบบเกษตรกรรมยั่งยืน นายบุญธรรม
สังผอม และมีวิทยากรทองถิ่น นายสุมาศ จันทรศรี ผูใหญบาน นายไพโรจน หวานอม นายวิรยุทธ หวงแกว
รวมแลกเปล่ียนดวย สมาชิกลอมวงคุยกันตามกลุมที่แตละคนไดจับจองกันไวแลวตามความถนัดและสนใจ
และตางรวมกันนําเสนอขอคิดเห็น ปญหาอุปสรรคในการทํากิจกรรมของกลุม
1. กลุมเล้ียงดวง นายประยูร รัตนบุรี เริ่มเล้ียงแลวแตเปลือกมะพราวท่ีจะตองทุบใหดวงกินทุกวันมีนอย

2.กลุมปลูกผัก นายประยูร ทองศรีจันทร  สมาชิกกลุมเริ่มปลูกผักไวทานเองแลว

3.กลุมเล้ียงไกไข นางเพชรรัตน พลายดวง สมาชิกเริ่มทําคอกไก และอยูระหวางหาพันธูไก

4.กลุมเล้ียงไกพื้นเมือง นางปราณ ไขแกว สมาชิกเริ่มทําคอกไก และอยูระหวางหาพันธูไก

5.กลุมขนมทองถ่ิน นางสําลี เขียวทองจันทร สมาชิกรวมกันทําขนมลาขาย ใชอุปกรณจากบานตนแบบที่มีอยู
กอนแลว ชวงแรกๆหัดกันหลายรอบ ตนแบบชวยฝกและปฎิบัติจริง ตอนนี้ทําไวกินเอง แจกลูกหาน และขาย
ในชุมชน ไมพอกับความตองการ

6.กลุมเล้ียงปลา อยูระหวางดําเนินการ 7.กลุมเล้ียงกบ  อยูระหวางดําเนินการ 8.กลุมนาอินทรีย  อยูระหวาง
ดําเนินการ 9.กลุมเล้ียงเปด  อยูระหวางดําเนินการ 10.กลุมทําเคย มีนางสาวนภนันท หนูจุย สมาชิกรวกกัน
หากุงมารวมกันทํา ตอนน้ีสงขายเปนกระปุก เพ่ิมรายไดใหครัวเรือน

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
เวทีคณะปฏิรูปเศรษฐกิจชุมชน ใชเวทีเกษตรกรรมยั่งยืน บานวิถีพอเพียง เปนเวทีปฏิรูป เกิดเครือขายกลุม
อาชีพ 10 กลุม

กิจกรรมท่ีทําจริง
เรียนรูวิถีพอเพียงท่ีบานตนแบบเกษตรกรรมยั่งยืน และนําไปจัดตั้งกลุมอาชีพปฏิบัติไดจริง

   

   

 

7. เวทีคณะปฏิรูปการศึกษา ใหมีเวทีมัคคุเทศนทองถิ่น

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

7.1 เรียนรูการเปนมัคคุเทศนทองถ่ิน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
บานตนแบบเรียนรูการเปนวิทยากรชุมชน และจัดการบานพรอมรับผูมาเรียน
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ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
กลุมบานตนแบบและสมาชิกในครัวเรือน เรียนรูการเปนวิทยากรทองถิ่น โดยมีนายนิพนธ มากมณี พัฒนากร
เปนวิทยากร เรียนรู การตอนรับผูมาเยือน การพูด การตอบคําถาม และรวมกันกําหนดโฮมสเตยตามความ
สมัครใจและพรอมท่ีจัดบานของตนเองใหเปนโฮมสเตย ดังนี้ โดยกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน "แหลงเรียนรู คู
ธรรมชาติ บนวิถีชีวิตคนหัวลําภู"

1.บานนายบุญธรรม สังผอม รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 15 คน

2.บานนางสอง คงเลห  รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 15 คน

3.บานนางจิดาภา แกวเนิน รับผูมาเรียนรูไดจํานวน  15 คน

4.บานนางสาวต้ิม แซพั่ว รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 15 คน

5.บานนางเตือนใจ คงกําไร รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 5 คน

6.บานนางหวน จันบรรจง รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 5 คน

7.บานนางฉ้ิน สุขชวย รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 10 คน

8.บานนางสาววิชชุดา สุขชวย รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 10 คน

9.บานนางมนธิรา แกวเนิน รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 10 คน

10.บานนางภูษณิศา  แกวเนิน รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 50 คน

  11.บานนางชาลี นพรัตน รับผูมาเรียนรูไดจํานวน  20 คน

12.บานนางบุญเรือน สุขชวย รับผูมาเรียนรูไดจํานวน  10 คน

13.บานนางสาวสุมณฑา หนูสีคง รับผูมาเรียนรูไดจํานวน  10 คน

14.บานนายสุมาศ จันทรศรี รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 5 คน

15.บานนางหนูเล็ก คงขลิก  รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 5 คน

บานหัวลําภู มีบานตนแบบที่สามารถรับผูมาเรียนรู พักอาศัยและรวมเรียนรูไดครั้งละ 200 คน

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
บานตนแบบเรียนรูการเปนวิทยากรและจัดการบานพรอมรับผูมาเรียนรูอยางเปนระบบ มีการฝกปฏิบัติการ
เปนมัคคุเทศนทองถ่ิน

กิจกรรมท่ีทําจริง
ช้ีแจงรายละเอียดของกิจกรรม เปาหมายการเรียนรู

 

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

7.2 เรียนรูการเปนมัคคุเทศนทองถ่ิน

่



วันที่ 11 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
บานตนแบบเรียนรูการเปนวิทยากรชุมชน และจัดการบานพรอมรับผูมาเรียน

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
กลุมบานตนแบบเรียนรูการเปนวิทยากรทองถิ่น ฝกปฏิบัติการสอนวิชาตามหลักสูตรของตนเอง ตามความ
ถนัดของสมาชิกแตละบาน  บางครัวเรือนชวยกันสอน บางครัวเรือนมอบหมายใหคนใดคนหนึ่งเปนผูสอนและ
นําผูเรียนฝกปฏิบัติ

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
บานตนแบบเรียนรูการเปนวิทยากรและจัดการบานพรอมรับผูมาเรียนรูอยางเปนระบบ มีการฝกปฏิบัติการ
เปนมัคคุเทศนทองถ่ิน

กิจกรรมท่ีทําจริง
เรียนรูการเปนวิทยากรทองถ่ิน การสอนผูมาเรียนใหฝกปฏิบัติ
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วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

7.3 เรียนรูการเปนมัคคุเทศนทองถ่ิน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อใหบานตนแบบเรียนรูการเปนวิทยากร และจัดการบานพรอมรับผูมาเรียน

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง

้ ่ ่
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กลุมบานตนแบบเรียนรูและปฏิบัติจริง โดยทีมวิทยากรจากพัฒนาชุมชนอําเภอหัวไทร นําผูเรียนลงพื้นที่ที่
บานของตนแบบแตละดาน  และทุกบานชวยกันแนะนําและเติมเต็มรวมกัน ประเมินรวมกัน ชวยกันคิดและ
รวมกันเสนอแนะวาแตละบานควรจะตองเพ่ิมเติมอยางไรใหเตรียมพรอมและสามารถพรอมที่จะรับผูมาเรียน
ใหพักอาสัยอยูกับเจาบานได ทีมอสม.นางเตือนใจ คงกําไร นางเพชรรัตน พลายดวง นายสัมพันธ จันทรเรือง
ชวยเสนอแนะเรื่องการจัดบริเวณบานใหนาอยูและถูกสุขลักษณะ

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
บานตนแบบเรียนรูการเปนวิทยากรและจัดการบานพรอมรับผูมาเรียนรูอยางเปนระบบ มีการฝกปฏิบัติการ
เปนมัคคุเทศนทองถ่ิน

กิจกรรมท่ีทําจริง
ฝกนําผูเรียนปฏิบัติจริงในพื้นท่ีบานตนแบบแตละดาน

 

 

8. ฝกปฎิบัติพื้นที่จริง ที่โฮมสเตยตลาดนํ้าคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

8.1 ฝกปฏิบัติโฮมสเตยพื้นท่ีจริง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 15:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อเรียนรูและฝกปฏิบัติพื้นท่ีจริง

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
สมาชิกกลุมเปาหมาย เรียนรูเรื่องโฮมสเตย ท่ีครูสายันตโฮมสเตย ตลาดนํ้าคลองแดน ซึ่งจัดใหมีตลาดทุกวัน
เสาร ครูสายันต  ชลสาคร เปนวิทยากรใหความรูแกสมาชิก ซึ่งเปนโฮมสเตยหลังแรกของตลาดแหงนี้
เรียนรู เร่ืองการจัดการบานเปนโฮมสเตย
-อันดับแรกคือความต้ังใจในการทําโดยตองมีจิตสาธารณะกอน - ตลอดจนความมีีคุณธรรม - การรูจักใหกับผู
มาเยือน - การจัดการบานหลักสําคัญคือความสะอาดของบาน แบงบานและจัดการบานใหมีระบบ - จัดสรร
พื้นท่ีของบานใหเปนประโยชน การตอนรับผูมาเยือนอยางยิ้มแยมแจมใส ออนโยน พูดจาไพเราะ - การบอก
เลาท่ีมาหรือประวัติของชุมชนเปนสิ่งท่ีทุกคนควรรูจักชุมชนของตนเอง - การจัดหองนอนไมจําเปนตอง
หรูหรา
-การมีหองน้ําใหเพียงพอตอผูมาพัก - การเตรียมอาหารใหผูมาพัก - ตลอดจนการบริหารจัดการกลุมโฮม
สเตย และรวมกันแลกเปล่ียนเรียนรูกับสมาชิก ไดรวมกันชมการสาธิตการจัดบานใหเหมาะสม นาสนใจ
ตลอดจนสมาชิกท้ังหมดเดินชมตลาดนํ้าคลองแดน ผลิตผล อาหารตางๆ และผลิตภัณฑที่ชาวบานนํามาขาย

่ ่ ่
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ในตลาด ดานวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีเวทีแสดงใหผูมาเที่ยวไดชม เปนการแสดงรํามโนราหของเด็กและเยาวชน
การสีซอของคุณลุง ที่ใหผูมาเท่ียวเดินผานไปมาไดฟง

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
ฝกปฎิบัติพื้นท่ีจริง ท่ีโฮมสเตยตลาดนํ้าคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา

กิจกรรมท่ีทําจริง
เรียนรูการจัดการบานเปนโฮมสเตย การจัดตั้งกลุมโฮมสเตย หลักการเปนเจาของบานท่ีดี

    

 

 

9. กิจกรรมเวทีปราศรัยคณะปฏิรูป ติดตามผลผูเรียนหลังจากกลับไป3เดือน แยกเวทีเปนคณะรวม5เวที

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

9.1 ติดตามผลผูเรียนหลังจากกลับไป3เดือน แยกเวทีเปนคณะรวม5เวที

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อติดตามผลและรวมกันกําหนดนโยบายรวมกัน

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
แยกแตละเวทีสรุปและติดตามผลหลังการเรียนรูแลวนํามาสรุปรวมกันอีกครั้งที่ศูนยประสานงานชุมชน

เวทีเกษตรกรรมยั่งยืน

เวทีเศรษฐกิจชุมชน

เวทีการศึกษา

เวทีสวัสดิการ

เวทีวัฒนธรรมทองถ่ิน

เม่ือนําหัวหนาคณะปฎิรูปมาสรุปรวมกัน แลวชวยกันกําหนด เกิดกติกาชุมชนสีเขียว หรือ ชุมชนจัดการ
ตนเอง ในการปฎิบัติรวมกัน คือ
1.) ใชวิถีพอเพียง 2.) ลดการใชสารเคมีในกระบวนการผลิตอาหารท้ังระบบ 3.) ไมบริโภคแกงถุง

่
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4.) ไมใชเคร่ืองปรุงรส 5.) ไมใชถุงพลาสติกใสอาหาร 6.) ทําบัญชีครัวเรือน 7.) ปลูกผักกินเองอยางนอย 5
ชนิด 8.) การจัดการขยะอยางถูกวิธี 9.) ประชุม / ตรวจสุขภาพ รวมกัน อยางนอยปละ 1ครั้ง 10.) รวม
กิจกรรมหมูบานรักษาศีล ๕ และกําหนดเปนกติกาชุมชนรวมกัน นําเสนอในแผนชุมชนของหมูบานตอไป

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
ติดตามผลผูเรียนหลังจากกลับไป3เดือน แยกเวทีเปนคณะรวม5เวที 1.เวทีคณะเกษตรกรรม 2.เวทีคณะ
วัฒนธรรมทองถิ่น 3.เวทีคณะสวัสดิการชุมชน 4.เวทีคณะเศรษฐกิจชุมชน 5.เวทีคณะการศึกษา รวมกําหนด
กติกา นโยบายการจัดการชุมชนรวมกัน เพื่อนําสูเวทีใหญ

กิจกรรมท่ีทําจริง
1.เวทีคณะเกษตรกรรมยั่งยืน ท่ีบานตนแบบเกษตรกรรม 2.เวทีวัฒนธรรมทองถิ่น ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หัวลําภู 3.เวทีสวัสดิการชุมชน ที่ศูนยประสานงานชุมชน 4.เวทีคณะเศรษฐกิจชุมชน ที่บานตนแบบ
เกษตรกรรม 5.เวทีการศึกษา ที่ศูนยประสานงานชุมชน

 

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

9.2 ติดตามผลผูเรียนหลังจากกลับไป3เดือน

วันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อรวมกันกําหนดกติกาและนโยบายรวมกัน

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
นางภูษณิศา แกวเนิน หัวหนาคณะทํางาน ไดดํานินการปราศรัย เปดเวทีใหแตละคณะไดแสดงความคิดเห็น
แยกเปน 5 คณะ

1.คณะเกษตรกรรมยั่งยืน นายบุญธรรม สังผอม หัวหนาคณะและสมาชิกรวมกันพูดคุย สรุปไดวา สมาชิก
ปลูกผักกินเองเพิ่มมากข้ึน โดยลดการใชสารเคมี ชวงแรกๆลองผิดลองถูก และบางคนมาถามขอคําแนะนําท่ี
บานตนแบบ และมีเครือขายมาศึกษาดูงานเพ่ิมมากขึ้น เขารวมกิจกรรมหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และไดรับ
การสนับสนุนทุนชุมชน จัดทําแปลงนาสาธิต จํานวน 30,000 บาท ดวย

2.คณะวัฒนธรรมทองถ่ิน นายไชยา นุนสังขและสมาชิกรวมพูดคุย สรุปไดวา ตอนนี้วิทยากรนอย และ
วิทยากรใหญ ไดไปสอนรําพรานโนราห และกลองยาว ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวลําภูทุกเดือน ผูปกครอง
เสนอมาวาใหบรรจุไวในตารางเรียนของเด็กเพ่ือเด็กจะไดรําเปนไดเร็วขึ้น คณะกลองยาวบานหัวลําภูซอมกัน
ทุกหัวค่ํา และจะรวมขบวนแหผาจังหวัดในวันท่ี 3 มีนาคม วันแหผาขึ้นธาตุนี้ดวย

3.คณะการศึกษา นางสาววิชชุดา สุขชวย แสดงความคิดเห็นวา ตอนนี้ บานโฮมสเตยพรอมรับคณะศึกษาดู
งานจํานวน 15 หลัง

้
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4.คณะเศรษฐกิจชุมชน นางสาวศรีสุดา ดําชุม แสดงความคิดเห็นวา กลุมปลูกผักตอนนี้กําลังดําเนินการปลูก
ผักกินเอง แตมีปญหาคือฝนท้ิงชวง 3 เดือนแลว ขาดนํ้ารดผัก แตทุกคนยังสูจะทําตอไป บางคนก็มีผักกินและ
ไดแบงเพื่อนแลว

5.คณะสวัสดิการชุมชน นางสอิ้ง หนูคงบัตร แสดงความคิดเห็นวา สมาชิกตอนนี้มีกระปุกหยอดวันละบาท
ทําจากกระปองแปงท่ีใชแลว

และทุกคนไดรวมกันกําหนดกติกากลุมคือ 1.ใชวิถีพอเพียง (รวมครัวเรือนตนแบบหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง)
2.ไมกินแกงถุง 3.ลดการใชสารเคมี 4.ไมใชถุงพลาสติกใสอาหารรอน 5.ปลูกผักกินเอง 6.รวมกิจกรรมอยาง
สม่ําเสมอ และจัดพิมพแจกใหแตละครัวนําไปติดไวท่ีบานของตนเอง

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
ติดตามผลผูเรียนหลังจากกลับไป3เดือน แยกเวทีเปนคณะรวม5เวที 1.เวทีคณะเกษตรกรรม 2.เวทีคณะ
วัฒนธรรมทองถิ่น 3.เวทีคณะสวัสดิการชุมชน 4.เวทีคณะเศรษฐกิจชุมชน 5เวทีคณะการศึกษา รวมกําหนด
กติกา นโยบายการจัดการชุมชนรวมกัน เพื่อนําสูเวทีใหญ

กิจกรรมท่ีทําจริง
ติดตามผลการรวมกิจกรรม สรุปผลการดําเนินงานของแตละคณะ

    

    

  

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

9.3 ตืดตามผลผูเรียนหลังจากกลับไป 3 เดือน

วันที่ 12 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อติดตามและใหเกิดกลไกการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
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แยกเวทีการติดตามหลังการเรียนรูตามบานตนแบบ เปน 5 เวที ตามบานตนแบบ และไดรับเลือกเปนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบป 2558 เวทีไดสรุปผลการดําเนินกิจกรรมไดดังนี้

1.คณะเกษตรกรรมยั่งยืน บานบุญธรรม สังผอม จากบานวิถีพอเพียง ตอนนี้ไดรับทุนชุมชนหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงกลุมเกษตรกรรมยั่งยืน จัดทําแปลงนาอินทรียสาธิต มีขาวกินและขายขาวสารในตลาดชุมชน มีเครือ
ขายมาศึกษาดูงานเพิ่มมากข้ึน ทั้งสมาชิกในชุมชนและนอกชุมชน จํานวน 150 คน เล้ียงไกพ้ืนเมือง ไวกิน
และขาย มีทุกอยางไมตองซื้อซื้อเฉพาะเกลือ ขาวสารจดทะเบียนโอทอป และไดรับการสนับสนุนสต้ิกเกอร
พรอมท้ังเคร่ืองซีนถุง จากมหาวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

2.คณะเศรษฐกิจชุมชน นางสาวศรีสุดา ดําชุม หัวหนากลุมอาชีพ  มีทุนชุมชน ทุนมนุษย ทุนทรัพยากร มี
กลุมอาชีพเพิ่มขึ้นหลากหลาย กลุมขนม กลุมเล้ียงไกไข กลุมเล้ียงดวง กลุมปลูกผัก กลุมทําเคย กลุมเลี้ยงไก
พื้นเมือง กลุมนาอินทรีย กลุมกลองยาว กลุมสมุนไพรเพื่อชุมชน กลุมวัฒนธรรมสมุนไพร กลุมรักษสมุนไพร
และไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอม ในการดําเนินงานของกลุมสมุนไพร

3.คณะการศึกษา นางสาววิชุดา สุขชวย รวมกิจกรรมศึกษาดูงานโฮมสเตยท่ีตลาดนํ้าคลองแดน ตอนน้ี
สมาชิกบานตนแบบ มีโฮมสเตยพรอมตอนรับแกผูมาเรียนรูไดพักอาศัยกับบานตนแบบ จํานวน 15 บาน 200
คน

4.คณะสวัสดิการชุมชน ขณะนี้มีสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีก 30 คนอบต.หัวไทร ไดเขาแผนเพ่ือสมทบสวัสดิการไวแลว
ดวย

5.คณะวัฒนธรรมทองถ่ิน นายไชยา นุนสังข บอกวา สมาชิกรําพรานและกลองยาวมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหัวลําภู และเครือขายหมูบานใกลเคียง ท้ังหญิงและชาย มีชื่อเสียงมากขึ้น และอยากเปด
เปนโรงเรียนสอนเรื่องน้ีอยางเปนระบบ

  - นางภูษณิศา แกวเนิน ผูรับผิดชอบโครงการ ไดรับเหรียญเชิดชูเกียรติจากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
โดยนายอําเภอหัวไทร เปนผูมอบ   - เม่ือวันท่ี 3 พค.ท่ีผานมาไดรวมกิจกรรมประเพณีสมโภชขวัญขาว ซ่ึงใน
การนี้ไดรับการจัดเปนประเพณีประจําอําเภอ ตามโครงการสรางภูมิคุมกันทางมิติของวัฒนธรรม ใชชื่อวา
ขวัญขาวหัวไทร ขวัญใจแมโพสพ มีเครือขายสภาวัฒนธรรมทุกตําบลนําขวัญขาวมารวมในงานดวย ปราชญ
ทองถ่ิน ไดสืบทอดการทํากระเฌอขวัญขาว การบูชาแมโพสพ

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
ติดตามผลผูเรียนหลังจากกลับไป

กิจกรรมท่ีทําจริง
ทบทวน ติดตามการดําเนินกิจกรรมหลังการเรียนรู

    

    

    



     

 

 

10. เวทีประกาศชัยชนะหมูบานจัดการตนเอง

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

10.1 กําหนดกติกาชุมชนรวมกัน

วันที่ 13 เมษายน 2558 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อเกิดกติกาชุมชนจัดการตนเอง

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ตอนกลางคืน มีรําวงยอนยุค โดยกลุมวัฒนธรรมทองถิ่น และวงดนตรีจากบานทะเลปงมารวมกิจกรรม นํา
รายไดเขาวัดโดยไมหักคาใชจาย
แจงกติกาชุมชนใหทุกคนรับทราบและใสไวในแผนชุมชน ทําเปนบันทึกขอตกลงรวมกัน เพ่ือใหทุกคนไดรับ
ทราบและรวมกันปฎิบัติตอไปดังน้ี 1.ใชวิถีพอเพียง เขารวมเปนแกนนําตนแบบหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
2.ลดการใชสารเคมี
3.ไมกินแกงถุง

4.ไมใชเคร่ืองปรุงรส
5.ไมใชถุงพลาสติกใสอาหารรอน 6.ทําบัญชีครัวเรือน
7.ปลูกผักกินเอง
8.การจัดการขยะอยางถูกวิธี 9.ประชุม รวมตรวจสุขภาพ รวมกัน
10.รวมกิจกรรมหมูบานรักษาศีล 5
โดยแจกใหทุกคนไดนําไปปดไวท่ีบาน และรวมกันตอนรับนายสิทธิชัย เผาพันธ นายอําเภอหัวไทร ไดให
เกียรติมาเปนประธานสรงนํ้าพระ พบปะชาวบาน และไดรดนํ้าขอพรจากนายอําเภอดวย และหลังจากนั้นได
รวมกันไหวขอพรพระ สรงน้ําหลวงพอพวย หลวงพอทวด พระภิกษุสงฆ และรดนํ้าขอพรผูสูงอายุ

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
เวทีประกาศชัยชนะหมูบานจัดการตนเอง(รวมเวทีใหญ1เวที)รวมกันกําหนดนโยบายชุมชนเพ่ือถือปฎิบัติ-สรุป
ผล ถอดบทเรียน ขยายเครือขายเวทียอย
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กิจกรรมท่ีทําจริง
กําหนดกติกาชุมชน รวมสรงน้ําพระ รดนํ้าขอพรผูสูงอายุ

    

    

    

 

 

11. อ่ืนๆ จาก สสส

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

11.1 ปฐมนิเทศน

วันที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานรวมกัน

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผูทําโครงการรวมสรางชุมชนและทองถ่ินนาอยู ภาคใต คณะผูทํางานโครงการผูรับทุนจากสสส.เขารวม
ประชุม ไดรับฟงการช้ีแจงจากสสส.เจาหนาท่ีสจรส.มอ.และทีมงานพรอมทั้งพ่ีเล้ียง และซักถามรายละเอียด
การดําเนินงาน การรายงานกิจกรรม ฝกทํารายงาน การรายงานทางเวปไซด สามารถเขาใจไดอยางถูกตอง
ฝกปฏิบัติจริง ตลอดจนสามารถกําหนดปฏิทินการดําเนินโครงการไดเพื่อการดําเนินกิจกรรมไดอยางเกิดผล
บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวไดตอไป ขอบคุณพี่เล้ียง คณะเจาหนาที่สสส.และสจรส.มอ.ทุกทาน

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
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ปฐมนิเทศนผูรับทุนจากสสส.

กิจกรรมท่ีทําจริง
เจาหนาท่ี สจรส.อธิบายการจัดทํารายงานทางเวบไซค การกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน

   

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

11.2 เวทีเรียนรูจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือสรุปผลงานงวดที่1

วันที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อสรุปผลงานงวดท่ี 1

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ทําตามกิจกรรมไดตามสัญญา และมีผลงาน คือ

1 หัวลําภู ไดรับเลือกเปนหมูบานรักษาศีล๕ ของกระทรวงวัฒนธรรม

2.หัวลําภู ไดรับเลือกเปนหมูบานกองทุนแมของแผนดิน

3.หัวลําภู ไดรับเลือกเขารวมกิจกรรม '' งานรอยพลังสรางสุข '' ที่ศูนยราชการแจงวัฒนะ กทม.โดยจัดนิทรรศ
การนของดีบานฉัน และรําพรานโนราห รวมงาน ผูรับผิดชอบโครงการ นางภูษณิศา แกวเนิน รวมพิธีเปด
และปด

4.หัวลําภู ไดรับเลือกรวมกิจกรรม ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลหัวไทร

5.หัวลําภู มีกติกาชุมชนสีเขียว รวมกันเพื่อถือปฏิบัติ จํานวน 10 ขอ 6.หัวลําภู มีกลุมอาชีพเพ่ิมมากขึ้น กลุม
เล้ียงดวง กลุมเล้ียงไกไข กลุมเล้ียงไกพื้นเมือง กลุมปลูกผัก กลุมขนมทองถิ่น

7.หัวลําภู มีกลุมวัฒนธรรมทองถ่ินเกิดขึ้น จากผูปกครองและเด็กๆ ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวลําภู

8.หัวลําภู มีโฮมสเตยเกิดข้ึน เพื่อใหผูมาเรียนไดพักอาศัยขณะเรียน จํานวน 15 หลัง

9.กลุมเกษตรกรรมยั่งยืน มีแปลงนาอิทรียสาธิต เพ่ือใหผูมาเรียนไดฝกปฏิบัติ

10.แผนพัฒนาหมูบานและตําบล กําหนดชุมชนสุขภาวะและตําบลสุขภาวะ อยูในแผนพัฒนา

11.หัวลําภู ไดรับเลือกเปนหมูบาน งดเหลาเขาพรรษา

12.หัวลําภู ไดรับเลือกเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ป 2558 ของพัฒนาชุมชนอําเภอหัวไทร

13.การเงินโครงการงวดท่ี 1รับเงินจากสสส. 71120 บาท ใชไปทั้งหมด 110160บาท  ติดลบ -38540  บาท
เน่ืองจากกําหนดการจัดกิจกรรมตามแผนงาน และการตอเนื่องของกิจกรรม โดยกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต
ไดสํารองจายเงินสําหรับจัดกิจกรรม
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กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
สรุปผลงานงวดที่ 1

กิจกรรมท่ีทําจริง
เวทีเรียนรูจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรุปผลงานงวดท่ี 1 คณะทํางานโครงการ รวมเวทีเรียนรูกับทีมพีึ่เลี้ยง
ดังน้ี ข้ันตอนท่ี 1 สรุปเอกสารรายงานเปนรายครั้งที่ทํากิจกรรม ประกอบดวย รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม หลัก
ฐานการเบิกจายเงิน และรูปภาพการทํากิจกรรม ขั้นตอนที่ 2 บันทึกกิจกรรมวันนี้ โดยมีหลักฐาน ชื่อผูเขา
รวมในโครงการ ใบสําคัญรับเงินคาอาหาร ๗๐๐ บาทจากที่ประชุม และคาเดินทางของพ้ืนท่ี ขั้นตอนที่ 3 นํา
เอกสารใหพี่เล้ียงโครงการเสนอแนะ ขั้นตอนท่ี 4 นําเอกสารมาสรุปผลงานงวดกับอาจารยกําไล สมรักษ หรือ
พี่เล้ียงสุดา ไพศาล พริ้นรายงานสง สสส ได

   

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

11.3 เรียนรู บันทึก รายงานโครงการ

วันที่ 10 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อบันทึกรายงานกิจกรรม ติดตามผล

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
อาจารยกําไล สมรักษ พี่เล้ียง เดินทางมารวมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีคณะทํางานหมูบานสรางสุขตําบลหัวไทร
จํานวน 6 หมูบานๆละ 6 คน เขารวมกิจกรรม เริ่มฝกปฎิบัติและเรียนรู สงรายงาน บันทึกกิจกรรมทางเวป
ไซค เริ่มจากหมูท่ี 2 ไปจนครบ 6 หมูบาน มื้อเที่ยงยกชั้นมากินดวยกัน อาหารทําจากผลผลิตของเหลา
สมาชิก  นัดรวมกันทํากิจกรรม ทบทวนอีกที วันที่ 13 พ.ค.2558 นี้ ท่ีเกาเวลาเดิม

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
บันทึกรายงานกิจกรรม

กิจกรรมท่ีทําจริง
สรุปผลกิจกรรม เรียนรู และ บันทึกรายงานกิจกรรม 
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วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

11.4 ติดตาม สรุปผลโครงการ

วันที่ 13 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อสรุปผลการดําเนินงานโครงการ

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผูรับผิดชอบโครงการ และคณะทํางานโครงการ และเครือขายหมูบานสรางสุข รวมกันสรุปผลการดําเนินงาน
บันทึกรายงานกิจกรรม เอกสารการเงินท่ีเกี่ยวของ รับประทานอาหารมื้อเที่ยงดวยกัน แลวทําตอ ตอนเย็น
รวมกันทําอาหารกินดวยกัน จนตกดึกจึงเดืนทางกลับบาน

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
สรุปผล ติดตาม การดําเนินงานโครงการ

กิจกรรมท่ีทําจริง
บันทึกรายงานกิจกรรมทางเวปไซค สรุปผลกิจกรรม
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วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

11.5 เวทีเรียนรูจังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปงวด 2

่



วันที่ 17 พ.ค. 2558 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อสรุปผลงานงวดท่ี 2

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
รวมกันสรุปผลการดําเนินงานโครงการ รายงานกิจกรรม รายงานการเงิน ผลสรุปของโครงการ รายงานเวป
ไซค

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
รายงานกิจกรรม สรุปผลการดําเนินงาน รายงานเวปไซค

กิจกรรมท่ีทําจริง
สรุปผลการดําเนินงาน งวด 2
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* ผลผลิต หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนเชิงปริมาณจากการทํากิจกรรม เชน จํานวนผูเขารวมประชุม จํานวนผูผานการอบรม จํานวนครัวเรือนที่
ปลูกผักสวนครัว เปนตน
** ผลลัพท หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีนําไปสูการแกปญหา เชน หลังอบรมมีผูปรับเปล่ียนพฤติกรรมจํานวนกี่คน มีขอบังคับหรือ
มาตรการของชุมชนท่ีนําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือสภาพแวดลอม เปนตน ทั้งนี้ตองมีขอมูลอางอิงประกอบการรายงาน เชน
ขอมูลรายช่ือแกนนํา , แบบสรุปการประเมินความรู , รูปภาพกิจกรรมพรอมคําอธิบายใตภาพ เปนตน

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือวัตถุประสงค
 



สวนท่ี 2 ประเมินความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการและปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ

ประเมินความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการ
การดําเนินงานเมื่อเทียบกับการดําเนิน

งานทั้งโครงการ
ทั้งหมด ทําแลว 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

การทํากิจกรรม 43 43                   ✔
การใชจายงบประมาณ 177,800.00 178,300.00                   ✔
คุณภาพกิจกรรม 172 134               ✔    

ปญหาอุปสรรคสําคัญที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ปญหาและอุปสรรค สาเหตุเพราะ แนวทางแกไขของผูรับทุน

ไมมี   1.ใหมีการตอยอดกิจกรรมท่ีตองตอเนื่องอยางเปนระบบ หลักสูตร  การจัดการตนเอง

2.เปดโรงเรียนสอนรําพรานโนราห และกลองยาว อยางเปนรูปธรรม

3.เพ่ิมพ่ีเล้ียง

การประเมินผลตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด การประเมินผลตามตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

1. เกิดคณะสภาผูนําชุมชนนําการปฏิรูปจํานวน 1 คณะ
2. มีเครือขายขยายผล 1 ตอ 5 เปนคณะปฏิรูปหัวลําภู 5 คณะ

เชิงคุณภาพ

1. คณะสภาผูนํา นําการปฏิรูปพัฒนากระบวนการจัดการตนเอง
ของชุมชนไดอยางเปนระบบ

2. คณะปฏิรูปหัวลําภูมีกติกาในการจัดการตนเองรวมกัน และ
กําหนดเปนกติกาชุมชน

1.1 มีการประชุมทุกเดือนเกิดสภาผูนําคณะปฏิรูป 1 คณะ ชื่อคณะ
ปฏิรูปบานหัวลําภู เกิดเครือขายคณะปฏิรูป 5 คณะ ไดแก 1) ดาน
เกษตรกรรมยั่งยืน มีนายบุญธรรม สังผอม เปนหัวหนา สมาชิก
150 คน 2) ดานวัฒนธรรมชุมชน มีนางสาววิชชุดา สุขชวย เปน
หัวหนา สมาชิก 30 คน 3) ดานสวัสดิการชุมชน มีนางภูษณิศา
แกวเนิน เปนหัวหนา สมาชิก 30 คน 4) ดานเศรษฐกิจชุมชน มีนาง
เตือนใจ คงกําไร เปนหัวหนา สมาชิก 30 คน 5) ดานการศึกษา มี
นายพิชชาบดี ดําจันทร เปนหัวหนา สมาชิก 30 คน

1.2 มีกติกาชุมชนรวมกันปฏิบัติ เปนแผนปฏิรูปของชุมชนใหเปน
หมูบานสีเขียว บรรจุไวในแผนชุมชนและเปนชุมชนที่จัดการตนเอง
ได โดยแผนชุมชนบานหัวลําภู เปลี่ยนวิสัยทัศนใหมวา '' หลวงพอ
พวยคูบาน สืบสานวัฒนธรรม นอมนําวิถีพอเพียง หลีกเลี่ยง
อบายมุข สรางเสริมเติมสุขทุกครัวเรือน " และใสไวในแผนชุมชน
ฉบับบูรณาการเรียบรอยแลว

1.3 มีกติกาชุมชนรวมกันปฏิบัติ เปนแผนปฏิรูปของชุมชนใหเปน
หมูบานสีเขียว บรรจุไวในแผนชุมชนและเปนชุมชนที่จัดการตนเอง
ได มีกติกาชุมชนจัดการตนเองรวมกันกําหนดไวเปนแผนชุมชน
เปนหลักสูตรจัดการตนเองแบบฉบับคนหัวลําภู จํานวน 10 ขอ
ไดแก 1) ใชวิถีพอเพียง 2) ลดการใชสารเคมีในกระบวนการผลิต
อาหาร 3) ไมบริโภคแกงถุง 4) ไมใชเครืองปรุงรส 5) ไมใชถุง
พลาสติกใสอาหาร 6) ทําบัญชีครัวเรือน 7) ปลูกผักกินเองอยาง
นอย 5 ชนิด 8)การจัดการขยะอยางถูกวิธี 9) รวมประชุม ตรวจ
สุขภาพ ทุกป 10) รวมกิจกรรมหมูบานรักษาศีล 5



ตัวชี้วัด การประเมินผลตามตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

1. มีมัคคุเทศนนอยเปนวิทยากรชุมชนเมื่อมีการจัดกระบวนการ
เรียนรู 30 คน

2. มีโฮมสเตยเพื่อใหผูมาเรียนรูไดอยูอาศัยในขณะฝกปฏิบัติกับ
บานตนแบบ จํานวน 20 บาน

3. มีหลักสูตรชุมชนบานหัวลําภู แบบฉบับหลักสูตรการจัดการ
ตนเอง 1 หลักสูตร

เชิงคุณภาพ

1. มีมัคคุเทศนนอยเปนวิทยากรชุมชนสามารถจัดกระบวนการ
เรียนรูใหผูมาเรียนพักอาศัยและฝกปฏิบัติไดอยางมีระบบและ
มีคุณภาพ

2. มีโฮมสเตยใหผูมาเรียนพักอาศัยในขณะฝกปฏิบัติ อยางมี
ระบบและมีคุณภาพ ผูเรียนมีความพึงพอใจ

3. มีหลักสูตรชุมชนบานหัวลําภู ฉบับการจัดการตนเองและ
ขยายผลสูเครือขายได

2.1มีมัคคุเทศกนอยคนรุนเด็กและเยาวชนในหมูบาน 35 คน เกิด
ภาคีการเปนมัคคุเทศกเพ่ิมเติมจากนอกหมูบาน 1 คน รวม 36 คน

2.2 มีโฮมสเตย จํานวน 15 บาน ผูมาเยือนมาเรียนรูไดอยูอาศัยใน
ขณะฝกปฏิบัติกับบานตนแบบ "แหลงเรียนรู คูธรรมชาติ บนวิถี
ชีวิตคนหัวลําภู" 1) บานนายบุญธรรม สังผอม รับผูมาเรียนรูได
จํานวน 15 คน 2) บานนางสอง คงเลหรับผูมาเรียนรูไดจํานวน 15
คน 3) บานนางจิดาภา แกวเนิน รับผูมาเรียนรูไดจํานวน15 คน 4)
บานนางสาวติ้ม แซพ่ัว รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 15 คน 5) บานนาง
เตือนใจ คงกําไร รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 5 คน 6) บานนางหวน
จันบรรจง รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 5 คน 7) บานนางฉิ้น สุขชวย
รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 10 คน 8) บานนางสาววิชชุดา สุขชวย รับ
ผูมาเรียนรูไดจํานวน 10 คน 9) บานนางมนธิรา แกวเนิน รับผูมา
เรียนรูไดจํานวน 10 คน 10) บานนางภูษณิศาแกวเนิน รับผูมา
เรียนรูไดจํานวน 50 คน 11) บานนางชาลี นพรัตน รับผูมาเรียนรู
ไดจํานวน20 คน 12) บานนางบุญเรือน สุขชวย รับผูมาเรียนรูได
จํานวน10 คน 13) บานนางสาวสุมณฑา หนูสีคง รับผูมาเรียนรูได
จํานวน10 คน 14) บานนายสุมาศ จันทรศรี รับผูมาเรียนรูได
จํานวน 5 คน 15) บานนางหนูเล็ก คงขลิกรับผูมาเรียนรูไดจํานวน
5 คน

2.3 มีหลักสูตรชุมชนบานหัวลําภู แบบฉบับหลักสูตรการจัดการ
ตนเอง 1 หลักสูตร

1. จํานวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมกับ สสส หรือ สจรส.มอ.
2. สงรายงานงวดไดทันเวลาและถูกตอง

1. เขารวมกิจกรรมกับ สสส สจรส.มอ. และพี่เลี้ยง ทุกครั้ง
2. รายงานผลการดําเนินงานไดทันเวลาตามงวดงาน เอกสาร

และรายงานการเงินถูกตองครบถวน

สวนท่ี 3 ผลลัพทของโครงการท่ีสอดคลองเปาหมายตัวชี้วัดของแผนสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรมสุข
ภาวะ

แกนนําดานการสรางเสริมสุขภาพในประเด็นตาง ๆ
(แกนนําดานการสรางเสริมสุขภาพ หมายถึง ผูผลักดันหรือผูทําใหเกิดการสรางเสริมสุขภาพ ชักชวนผูอ่ืนมารวมทํากิจกรรมที่ทําใหมี
สุขภาพดียิ่งข้ึน เชน แกนนําเลิกเหลา บุหรี่)

เกิดแกนนํา จํานวน 3 คน

ชื่อ-สกุล ที่อยูติดตอได
สะดวก

บทบาทแกนนํา

นาง นางภูษณิศา แกว
เนิน

233 หมูท่ี 4 สรางเสริมสุขภาพในชุมชน/ออกกําลังกาย/อาหารปลอดภัย/การจัดการภาวะนํ้าหนักเกิน/
บริโภคผัก ผลไม

นาย บุญธรรม สังผอม 145/3 หมูท่ี 4 เกษตรอินทรีย/ลดใชสารเคมี

นาง พิชชาบดี ดํา
จันทร

137/2 หมูท่ี 4 สรางเสริมคุณคาผูสูงอายุเปนสุข

จํานวนผูไดรับประโยชนจากโครงการนี้
(ผูไดรับประโยชนโดยตรง หมายถึง ผูท่ีมีสวนรวมในโครงการ/ผูปฏิบัติ/ผูลงมือทํา/กลุมเปาหมายหลักของโครงการ
ผูไดรับประโยชนทางออม หมายถึง ผูที่ไมไดเปนกลุมเปาหมายที่ลงมือทําแตไดรับผลประโยชนจากที่มีโครงการดังกลาว)



ผูไดรับประโยชน
(คน)

จํานวนผูไดรับประโยชน
(คน)

(ไมนับรายชื่อซํ้า)

พฤติกรรมที่สงเสริมสุขภาพผูไดรับประโยชน
(คน)

จํานวนผูไดรับประโยชน
(คน)

(ไมนับรายชื่อซํ้า)

พฤติกรรมที่สงเสริมสุขภาพ

ทางตรง 100 1. ลดการใชสารเคมีในการทําเกษตรและในครัวเรือน
2. คนสามวัยเรียนรูภูมิปญญารําพรานมโนราห

ทางออม 500 เปนฐานเรียนรู 3 เรื่อง 1. เกษตรกรรมยั่งยืน 2. สวัสดิการชุมชน 3. ภูมิปญญา วัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่น

เกิดสภาพแวดลอมและปจจัยทางสังคมท่ีเอื้อตอสุขภาพ
(สภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ เชน 1) เกิดกฎ กติกา ระเบียบ หรือมาตรการชุมชน เชน มาตรการลดละเลิกเหลาใน
งานศพ/งานบุญ ขอตกลงการจัดการขยะ ขยายพ้ืนท่ีปลอดบุหรี่ 2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสรางชุมชนที่พัฒนาขึ้นใหม เชน กลไกสภา
ผูนํา, เกิดกองทุนของชุมชน, ระบบเตือนภัย/เฝาระวังภัยในชุมชน, การัดพ้ืนท่ีเรียนรูในชุมชน, การจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการใช
จักรยานในชุมน, เกิดกลุมแกนนําอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชน 3) เกิดตนแบบ พนท่ีเรียนรู หรือแหลงเรียนรูในระดับชุมชน)

ประเภท รายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้น (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

1) เกิดกฏ
กติกา
ระเบียบ
หรือ
มาตรการ
ชุมชน

1.1 มีการประชุมทุกเดือนเกิดสภาผูนําคณะปฏิรูป 1 คณะ ชื่อคณะปฏิรูปบานหัวลําภู เกิดเครือขายคณะปฏิรูป 5 คณะ
ไดแก 1) ดานเกษตรกรรมยั่งยืน มีนายบุญธรรม สังผอม เปนหัวหนา สมาชิก 150 คน 2) ดานวัฒนธรรมชุมชน มี
นางสาววิชชุดา สุขชวย เปนหัวหนา สมาชิก 30 คน 3) ดานสวัสดิการชุมชน มีนางภูษณิศา แกวเนิน เปนหัวหนา สมาชิก
30 คน 4) ดานเศรษฐกิจชุมชน มีนางเตือนใจ คงกําไร เปนหัวหนา สมาชิก 30 คน 5) ดานการศึกษา มีนายพิชชาบดี ดํา
จันทร เปนหัวหนา สมาชิก 30 คน

1.2 มีกติกาชุมชนรวมกันปฏิบัติ เปนแผนปฏิรูปของชุมชนใหเปนหมูบานสีเขียว บรรจุไวในแผนชุมชนและเปนชุมชนที่
จัดการตนเองได โดยแผนชุมชนบานหัวลําภู เปล่ียนวิสัยทัศนใหมวา '' หลวงพอพวยคูบาน สืบสานวัฒนธรรม นอมนําวิถี
พอเพียง หลีกเล่ียงอบายมุข สรางเสริมเติมสุขทุกครัวเรือน " และใสไวในแผนชุมชนฉบับบูรณาการเรียบรอยแลว

1.3 มีกติกาชุมชนรวมกันปฏิบัติ เปนแผนปฏิรูปของชุมชนใหเปนหมูบานสีเขียว บรรจุไวในแผนชุมชนและเปนชุมชนที่
จัดการตนเองได มีกติกาชุมชนจัดการตนเองรวมกันกําหนดไวเปนแผนชุมชน เปนหลักสูตรจัดการตนเองแบบฉบับคนหัว
ลําภู จํานวน 10 ขอ ไดแก 1) ใชวิถีพอเพียง 2) ลดการใชสารเคมีในกระบวนการผลิตอาหาร 3) ไมบริโภคแกงถุง 4) ไมใช
เครืองปรุงรส 5) ไมใชถุงพลาสติกใสอาหาร 6) ทําบัญชีครัวเรือน 7) ปลูกผักกินเองอยางนอย 5 ชนิด 8)การจัดการขยะ
อยางถูกวิธี 9) รวมประชุม ตรวจสุขภาพ ทุกป 10) รวมกิจกรรมหมูบานรักษาศีล 5

2) เกิดกลไก
ระบบ
หรือ
โครงสราง
ชุมชนท่ี
พัฒนาข้ึน
ใหม

1.1 มีการประชุมทุกเดือนเกิดสภาผูนําคณะปฏิรูป 1 คณะ ชื่อคณะปฏิรูปบานหัวลําภู เกิดเครือขายคณะปฏิรูป 5 คณะ
ไดแก 1) ดานเกษตรกรรมยั่งยืน มีนายบุญธรรม สังผอม เปนหัวหนา สมาชิก 150 คน 2) ดานวัฒนธรรมชุมชน มี
นางสาววิชชุดา สุขชวย เปนหัวหนา สมาชิก 30 คน 3) ดานสวัสดิการชุมชน มีนางภูษณิศา แกวเนิน เปนหัวหนา สมาชิก
30 คน 4) ดานเศรษฐกิจชุมชน มีนางเตือนใจ คงกําไร เปนหัวหนา สมาชิก 30 คน 5) ดานการศึกษา มีนายพิชชาบดี ดํา
จันทร เปนหัวหนา สมาชิก 30 คน

1.2 มีกติกาชุมชนรวมกันปฏิบัติ เปนแผนปฏิรูปของชุมชนใหเปนหมูบานสีเขียว บรรจุไวในแผนชุมชนและเปนชุมชนที่
จัดการตนเองได โดยแผนชุมชนบานหัวลําภู เปล่ียนวิสัยทัศนใหมวา '' หลวงพอพวยคูบาน สืบสานวัฒนธรรม นอมนําวิถี
พอเพียง หลีกเล่ียงอบายมุข สรางเสริมเติมสุขทุกครัวเรือน " และใสไวในแผนชุมชนฉบับบูรณาการเรียบรอยแลว

1.3 มีกติกาชุมชนรวมกันปฏิบัติ เปนแผนปฏิรูปของชุมชนใหเปนหมูบานสีเขียว บรรจุไวในแผนชุมชนและเปนชุมชนที่
จัดการตนเองได มีกติกาชุมชนจัดการตนเองรวมกันกําหนดไวเปนแผนชุมชน เปนหลักสูตรจัดการตนเองแบบฉบับคนหัว
ลําภู จํานวน 10 ขอ ไดแก 1) ใชวิถีพอเพียง 2) ลดการใชสารเคมีในกระบวนการผลิตอาหาร 3) ไมบริโภคแกงถุง 4) ไมใช
เครืองปรุงรส 5) ไมใชถุงพลาสติกใสอาหาร 6) ทําบัญชีครัวเรือน 7) ปลูกผักกินเองอยางนอย 5 ชนิด 8)การจัดการขยะ
อยางถูกวิธี 9) รวมประชุม ตรวจสุขภาพ ทุกป 10) รวมกิจกรรมหมูบานรักษาศีล 5
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( นางภูษณิศา แกวเนิน )

ผูรับผิดชอบโครงการ
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ประเภท รายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้น (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

3) เกิด
ตนแบบ
พื้นท่ี
เรียนรู
หรือ
แหลง
เรียนรูใน
ระดับ
ชุมชน

2.1มีมัคคุเทศกนอยคนรุนเด็กและเยาวชนในหมูบาน 35 คน เกิดภาคีการเปนมัคคุเทศกเพิ่มเติมจากนอกหมูบาน 1 คน
รวม 36 คน

2.2 มีโฮมสเตย จํานวน 15 บาน ผูมาเยือนมาเรียนรูไดอยูอาศัยในขณะฝกปฏิบัติกับบานตนแบบ "แหลงเรียนรู คู
ธรรมชาติ บนวิถีชีวิตคนหัวลําภู" 1) บานนายบุญธรรม สังผอม รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 15 คน 2) บานนางสอง คงเลห
รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 15 คน 3) บานนางจิดาภา แกวเนิน รับผูมาเรียนรูไดจํานวน15 คน 4) บานนางสาวติ้ม แซพั่ว
รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 15 คน 5) บานนางเตือนใจ คงกําไร รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 5 คน 6) บานนางหวน จันบรรจง
รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 5 คน 7) บานนางฉ้ิน สุขชวย รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 10 คน 8) บานนางสาววิชชุดา สุขชวย รับ
ผูมาเรียนรูไดจํานวน 10 คน 9) บานนางมนธิรา แกวเนิน รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 10 คน 10) บานนางภูษณิศาแกวเนิน
รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 50 คน 11) บานนางชาลี นพรัตน รับผูมาเรียนรูไดจํานวน20 คน 12) บานนางบุญเรือน สุขชวย
รับผูมาเรียนรูไดจํานวน10 คน 13) บานนางสาวสุมณฑา หนูสีคง รับผูมาเรียนรูไดจํานวน10 คน 14) บานนายสุมาศ
จันทรศรี รับผูมาเรียนรูไดจํานวน 5 คน 15) บานนางหนูเล็ก คงขลิกรับผูมาเรียนรูไดจํานวน 5 คน

2.3 มีหลักสูตรชุมชนบานหัวลําภู แบบฉบับหลักสูตรการจัดการตนเอง 1 หลักสูตร

นวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ
นวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพระดับพื้นท่ี หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือ เทคโนโลยีที่เหมาะสม นํามาใช
ประโยชนในการดําเนินงานโครงการหรือใชในการจัดการปญหาสุขภาพของพ้ืนท่ีแลวไดผลดีกวาเดิม

ชื่อ
นวัตกรรม

การพัฒนา
ความรูใหม
จากการวิจัย
และพัฒนา

การนําสิ่งที่มีอยู
ในชุมชนอื่นมา

ปรับใชใน
ชุมชนตนเอง

การนําสิ่งที่มีอยู
มาปรับกระบวน
ทัศนใหมหรือทํา

ดวยวิธีใหม

การรื้อฟนสิ่งดีๆ ที่เคย
มีในชุมชนมาปรับให

สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน

การนํานวัตกรรมไปใชประโยชน
(แสดงใหเห็นวานวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นได
นําไปใชในการดําเนินงานโครงการแลวทําให
เกิดการจัดการปญหาของพื้นที่แลวไดผลดี

กวาเดิมอยางไร)

รําพราน
มโนราห
สรางสุขคน
สามวัย

สรางเสริมสุขภาพดวยการออกกําลังกาย 

ภูมิปญญา
บานหัวลําภู
ชวยลดการ
ใชสารเคมี

เปนฐานตนแบบบานพอเพียง

เอกสารประกอบอื่นๆ
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